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duoda nuosto-

ir kam Lietuva

Laimins ūki 
teisingumo —

DIDŽIOJO KNYGNEŠIO 
SUKAKTUVĖS.

Sausio 18 d. sukako 10 mea 
tu nuo mirties mūsų didžio-

Amerikai
KAUNAS. — Finansų de

partamento pranešimu, 1928 
m. Lietuva iš viso (kartu su 
nuošimčiais) turi sumokėti

SUOKALBIS, ŠMUGELIUOT 
LENKUS Į JUNGT. VAL
STIJAS, UŽSMAUGTAS
BERLYNAS. — Čia bu

vo padare suokalbį gabenti 
lenkus ir kitus su perdirb
tais Vokietijos pastirtais.'

YNAS. — Žiniomis iš 
italu švietimo minis-

LENKŲ SAUVALĖ TIES 
DEMARKACIJOS *,

“Darbininkas”

- Lenkijos 
instus mir-

petpąr-f-Aš to" pėUio, skiria 
vieną milijoną šimtą ketu
riasdešimt? šešis tūkstančius 
dolerių darbininkams., '

Žada išmokėti kaipo bonu- 
so. Sako, kad daugiausia 
vienas darbininkas gaus tai 
$97.76. Kiti gaus po mažiau.

jo knygnešio, vieno -žymiau
siųjų kovotoju su rusu prie
spauda, Lietuvos nepriklau
somybės pranašo Jurg. Bie- 
liako-Bielinio. .T. Bielinis 
mirė 1918 ib. sausio 18 <L, 
netoli Pasvalio, eidamas sa-

- gen. Francis (ne 
, , finansų — Ka

TCASHINOTON;

Bilius, kad valdžia ir ant to^ 
liau palaikytų prekybinį lai
vyną, sukėlė J. Y.r~settate 
daug skandalo.- Prezidento 
Coolidge šalininkai stovėjo 
už pnnnikinimą, . nes sako
cad valdžiai
ių.

Po karštų 
sais prieš 31 
kybinį laivyną palikti val
džios kontrolėje.

Sulig šio biliaus, drau
džiama parduoti bile laivą 
be pilno Shipping boardo 
sutikimo. - < *

Šis bilius dabar bus per
duotas svarstvti atstovi] bu
tui. Mano, kad ir čia didžiu
ma balsų bus priimtas.’

Sausio, 3 d. apie 15 vąl.' 
demarkacijos linijoj, Utenos 
apskrity, prie Pakabių eže
ro lenkų sargybos perstatė 
mūsų pusėn linijos gaires. 
Mūsų rajono viršininkui 
pareikalavus gaires atsiimti, 
lenkai atsisakė ir visą naktį 
saugojo sustiprintais patru
liais. Sausio 4 d. lytą mū
sų sargybiniams bandant 
gairės išmėtyti, lenkai pra
dėjo. šaudyti ir mūsų polici
ninkai ' turėjo pasitraukti. 
1 ’oHcinipkui Šiaudiniu!. Jo
nui peršautas apsiaustas.

Šiųmetis u Darbininko” koncertas nusisekė labai gel 
kaip artistiniu, taip ir finansiniu žvilgsint. Tas muš, 
noma, negali nedžiuginti. Dai’ labiau džiaugiamės irj 
liai įvertiname tą pasitikėjimą, prielankumą mums-irj 
lidarumą su mumis,’kuriuos mumš parodė ir artistai 
publika. Brangi mums y ar Boston’o ir apylinkės 
vių piniginė parama, bet,daug brangesnė mums yra 
užuojauta, jų moralinė-parama.

Tariame širdingą ačiū abiem choram i r jų vedėja 
solistėms ir solistams, darbininkams, tikictų pardavėjai 
skelbimų rinkėjams ir davėjams, publikai ir visiems, 1 
rie kuo nors prisidėjo prie koncerto nusisekimo. r ?/

L. I). S. Centro Valdyba,“D-l;o” Redakc\ 
---------- 1 --- Administracija ir

nomis jau pasiusta 1,500,000 
lt. Anglijai, kuriai bendrai 
Lietuva iki 1932 metų turi 
išmokėti 7.500,000 litų sko- 
lų. ‘ •

GINČAS ATIDUODAMAS 
z TARPTAUTINIAM 

-- . TEISMUI •
BERLYNAS.—Prekybos 

sutartis Lietuvos su Vokie
tija, sako baigta. Daugiau- užsieniui 3,660,738 litų sko 
šia ginčų kilo dd Klaipėdos los. Iš tos sumos šiomis die 
krašte gyvenančių vokiečių 
Tad visi, ginčai tarp Lietu
vos ir Vokietijos būsią ati
duoti Haagos Tarptauti
niam Teismui.

^į|^<iinihtinin, kurie hn-
- ;-vb’ valdžios pasiųsti į Mas

kvą pradėti prekybos dery- 
bas sugrįžo už .poros dienų 

W . atgal nieko nepešę.
Jų sugrįžimas nustebino 

,-A “ponų” valdžią, nes Sovie
tų z valdžios žiniūs skelbė, 
kad derybos^ progresuoja ir 
kad pramatomas susitari- 

W mas.
Sako, kad lenkai nutrau- 

. kė derybas dėlto, kad Sovie- 
g; h] valdžia nubaudė Lenkijos 
at-' pralotą Skalski 10 jnetų ka- 

jojimo nevA už šnipinėjimą 
įgL ir išdavystę. \ '
B^ftPralotaš Skalski buvo 
M Areštuotas keletą metų atgal 
Bp ir jo bvla laikas nuo laiko 
ęį'' buvo atidėliojama, kad ne- 
H pakenkus diplomatinėms de- 

. Ur . ųčbcuųs, ir dar ne taip seniai
M. Čičerinas pranešė, 

fe bvla bus vėl atidėta.-' -

? ; -LENKIJĄ NEGAUNA 
ei ^ &TOELIO \

VARŠIPVA 
valdžią, kuri ū 
timi dalint atiduoda '-^nu
liams viršininkams vietoj 
kariuomenės, negali gauti 
budelio. ’

V. Rubuls (Latgalijos ūki
ninkų, sąjunga), žemės ūkio 
ministerio- vieta rezervuota 
ūkininkų są-gai. Užsienių 
reikalų , ministeriu - skiria
mas Latvijos pasiuntinys 
Kaune A. Balodjs, tačiau jo 
kandidatūra dar galutinai 
nepriimta? Manoma, kad ki
tos partijos jai nesipriešins. 
P. Balodis įeitų į vyriausy- 
bę kaipo nepartiniu.
, Šiuo tarpu naują vyriau

sybę remia 51 balsas, bet ma
noma. kad prie jos prisidės 
2 lenkai. 2 žydai ir keli ru
sai. su kuriais derybos tęsia
mos.

SENATAS TIRS MAINIERIŲ
STREIKĄ

WASHINGTON, Į). C.— 
Praneša, kad Senatas pa
skyrė specialę komisiją iš
tirti mainierių padėtį minkš
tos anglies kasyklose, Senai 
to reikia. Argi galima leisti 
kompanijoms darbininkus 

kad skriausti“ ir mėtvti ant gat- 
viu.

MIRĖ LIETUVIS JŪRI- <
NINKAS

Iš Hamburgrygauta žinia, 
kad ten mirė lietuvis jūri
ninkas Kudirka. Kudirka 
buvo baigęs “Aušros” gim
naziją ir Įstojo į jūrininkų 
mokyklą. Šiemet jau būtų 
baigęs jūrininkų mokslus. 
Persišaldęs Afrikos kraštuo
se gavo, greitą ją džiovą ir 
Hamburge mirę. - * k--.

VAIŠĖS SU PEILIAIS f
ŽĄSLIAĮ. Paparčių k. 

sausio 8 d. be vakaruojant 
jaunimui, du vyrai, susigin
čiję. -dėl merginos, pakėlė 
muštynes. Mušeikos,' pasi
skirstė į dvi grupes, pasivai
šino peiliais, lazdomis. Re
zultatai: užmuštas Motiejus 
Dziedulionis, 2. m. amžiaus, 
sužeisti 5 ir lengvai nukęn-

KAS ATSITIKO VARŠUVOJ 
KŪČIŲ RYTĄ?

V ARŠI’VA. — ' “ Gazeta 
Warszawška Poranna” pra
nešimu. gruodžio 23 d. Var
šuvoj kažkoks juokdarys pa
skambino į visas užsienio at
stovybes ir paprašė atstovus 
Kū čių dieną 9 vai. rytą at
vykti pas vicepremjerį Bar- 
telj į konferenciją. Keli iiž7 
sienio atstovai atvyko-ir tik 
tuomet paaiškėję, kad esą 
nemalonios misifikacijos ati 
kos

RYGA. — Letos jjyaneši- 
mu sausio 12 d. demokrati- 
nis centras susitarė su liku- 
siomis nesocialistinėmis par
tijomis dėl naujos vyriau
sybės koalicijos. Po to de
mokratinio centro ’vadai.nu- 
vyko pas valstybės preziden-

Latvių valdžią sudarė buržu 
arines grupės, mažumų 

remiamos

: ‘Darbininkas” 2 Syk Sąvs 
Sau palik 50c., 

“Darbininkas” pusei metų 
. Sau , palik 25c., mums

HR • , . ' .-c- - x , » l

r “Darbininkas” trims mėnesiams

mįnisteriui atstovui Peteriui 
Jųraževskini pavedė sudary
ti naują, ministerių kabinė
ta. Vvriausvbės sudėtis to- •> •> *■ i . '
kia t ministeris pirmininkas 
— Juraševskis (demokrati
nis centras/, vidaus reikalų 
ministeris' - 
ninku sąj.) 
vokietis Magnus, krašto ap
saugos — 
partinis)

(minskis (nepart.), švietimo 
—prof. Špekke (artimas ū- 
kininkų sąjungai), susisie
kimo — Fr. Ozolinš (dem. 
centras), tautos gerbūvio —

niūkus susekti ir areštuoti. MATF. DANGUJE STl 
Teismas vad, ir kitus ketu-, K Raseinilį ,
rius suokalbininkus nubaudė -a ka(1 „nlodžio
1% metų kalėjimo ir pimgj- t;.kant buv0 <,
ne bausme «J,25V • . shūpai,

Tokiųjhmrgotrririkiryra ir stulpas ties viduriu sa 
kitose šalyse, <rypač ten kur kiti du iš šono. ^Ta 
kvotos mažos. Valdžios deda buvo'laba vėjuota ir 
pastangas juos išgaudvti ir temperatūra siekė .D 
patalpinti “pakutavojimui.’ lapsnių C.

liteje Metams . ,. . . 
mums prisius k $3.50
I r į vv ? n. rt t •’ ', r' \-

. Praeitais metais liepos 
mėn. 1 d. Amerikai sumokė- 
ta skolos ainortazacijų 320,- 
000 litų ir nuošimčių 896,900 
litų. Amerikai Lietuva yra 
skolinga 61,625,900 litų ir 
tai stambiausia Lietuvos 
skola. Išmokėjimo terminas 
baigiasi 1986 metais.

Be to, už amerikiečių 
^Laisvosios paskolos’’ bo
nus 18,463,500 litų sumai iš 
5 niioš. \iž. praėjusius metus 
sumokėta 900,000Aitų. Bet 

tkadangi beveik pusė tų bonn 
Kuo gi aš turiu pasitikėti, yra Lietuvoje, tai užsieniui 

jeigu Jie tėvyne, kur ilsisi ma. jterejkia sumokėti apie 450.- 
->otėvu pelenair-=Petrarka. '-^-HDO lffų.

' ■— i i. ' iLJt, L... —
' ' ' __________ ' ' ' ' ' < .-- A - . i

Tą dięną, kada Lenkijos 
pasiuntiniai’atvažiavo į Ru- 

pradėti prekybos dery- 
bas, Sovietų mifitaris • teis
mas pradėjo svarstyti bylą, 
ir kun. Skalski nubaudė 10 
metų kalėjimo. ' ' y. •

Bolševikų valdžia jautė, 
kad sukels skandalą nubau- 
dus lenkų kunigą, už tai pa
siūlė lenkams pasikeisti ku
nigą už komunistą, kuris da
bar sėdi Lenkijos kalėjime.

Valdžia nemano derybas 
greit atnaujinti, o gal ir vi
sai nebeatnaujins.



parduoda.

Tai švelnesnis

UTHUNIAN

Gruodžio

NAUJOS paskirtas

lietuviu bažnyčios,

LETUVIŠKOS MOKYKLOS
UŽDARYTOS DĖL AUK

ŠTOS POLITIKOS
Lenki} švietimo ministęris 

Dobruckis, atsakydamas į 
atsilankiusių pas jį Vilniaus 
lietuvių vykdomojo komite-

draugais, gavo porą aptau

varo 20 nft>- 
iU. autocijos 

vba, kuria įėjo A. Kru- 
ų f^Tamulevičiutė ir S.

SUGAVO ŠMUGELNINKĄ
Jurbarko policija pastebė

jo važiuojant keliu pilietį 
su Įtariamu kroviniu. Su
stabdžius jį pasirodė, kad jis

GUDAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ KUN. HADLAUS- 

KO KALINIMĄ , '
VILNIUS. Nuteisus Žo~ 

di.škių kleboną kun. W.Had- 
leuskį dvejiems metams tvir
tovės ir išvežus jį į tvirtovę, 
tautinis.gudų komitetas iš
siuntė protestą popiežiaus 
nuncijuj Varšuvoj. Tame 
proteste gudų komitčtaš nu
rodo, kad sodinant kunigus 
į paprastas tvirtoves laužo
mas konkordatas. Proteste 
gudai prašo kun. Hadleuskį

—^Parceliuo- 
kai kurių dva-

O.VVRELl ! AR TAI NE IŠKILMINGAS 
»R PUIKUS PAJAUTIMAS?

paminėti, Lietuvos j-monstraci ją, knriojdalym- 
ą junga savo klube ve 6Q žmonių; Demonstran-

ybės paminkle). Nužiurę- 
ĮS nepriklausomybės pa- 
dnklas turės vaizduoti Vv- 
ifttą Didįjį. 1
O Biržų Lietuvai Paura

nti draugijos skyriaus nu- 
Erimas statyti pil v j Radvi- 
kfeinstą. matyt, turės kur 
as siauresnės reikšmės. *

SAVOTIŠKA KONTRIBU
CIJA

Sausio 7 d., Vyriausiasis^ 
Tribunolas svarstė buvusio 
Žemės ūkio technikumo Dot
nuvoje, mokinio Valero Gu- 
dvno byla.

Gudynas, būdamas Aly
taus apskr ities žemės tyrėju, 
ėmė nuo gyventojų kyšius 
už priskyrimą žemės į že
mesnę rūšį. Nepasitenkinda- •• •
mas Gudynas pavienių gy
ventojų kyšiais, per savo at
stovi) įsakė Duškonių kai
mui įduoti jam surinkus 350 
litų. Bet šis numeris jam 
taip nepraėjo. Tuojau buvo 
suimtas. Tardant nustatyta, 
kad Gudynas paėmė kyšius 
iš kone 100 ūkininkų ir vis 
po keliasdešimtis litų.

Kauno apygardos teismas 
Gudyną nuteisė trejiems me
tams sunkiųjų darbų kalėji
mo. Vyriausiasis Tribūno-, 
las Gudynui, dėl jo jaunų 
metų, sumažinu bausmę iki 
pusantrų meti’ sunkaus ka
lėjimo.

ir jys at$imina., kad p aukot y . 
PAKE L] AUTOMOBILIO DURĮ y KOKIOJ

jl«č jys ęĖGATj GA«A2Ą> naktiniuose 
’ II? ŠURANVAT • JUOS ' ‘ .L ' f

taisais sulaikytas ir gaus at
sakyti teisme. : , \

Tą pat dieną, teisė ir Ma
rijoną Zalubienę, kuri pasi
naudodama- savo mergystės 
pavarde (Niąuraitė) perėmė 
pašte siųstą Niaurienei 'A- 
merikos konsulato pakvieti
mą atvykti-konsulatam To
kiu būdu Amerikos konsu
late. Kaune, apgaulės būdu 
iškavo čeki 9,708.73 lt. su
mai. Šiuos pinigus siuntė 
viena amerikoniška draugi
ja kaip premiją Amerikoje 
mirusio Niauros motinai.

Šiaulių apygardos teismas 
Ząlubienei paskyrė pusantrų 
meti) sunkiųjų darbų kalėji
mo. t Vyriausiasis. Tribuno
las Šią bausmę patvirtino.

i. -r- “Dzienn

KALTINĖNŲ PARAPIJOS 
DELEGACIJA PAS 
/ AftKlVYSKvPĄ < 

--VILNIUS

30 rytąiĮąltinėnų parapijos 
delegacija iš trijų asmenų 

į lankėsi pas arkivysk. pra- 
šydama visos parapijos var- 

rdu palikti kleboną kun. A. 
Mikailą vietoje. Į tai arki
vyskupas atsakęs, kad ne jo 
yalįa, o valdžios nutarimu 
kun. A. Mikaila turįs palik
ti Kaltinėnus. Delegacijai 
paklausus,
Kaltinėnų klebonu, arkivjp- 
kupas LKaUL
nė n ūs
džiakonas k&tf: N. Vaišu tis.

X. /. v

lietuviv mokytojų 
SUVAŽIAVIMAS

'Nesenaiv Vilniuje Įvyko 
lietuvių, moįąjtojų sąjungos 
pedagoginės sekcijos su va
žiavau 
hitojų-.. 
vato vba. 
tūlis,

to narių dr. Alseikos ir K. 
Vdecko prašymą atidaryti 
uždarytas p. m. spalių mėn. 
lietuvių mokyklas, atsakė, 
esą tų mokyklų uždarymus 
glaudžiai susijęs su u aukš
tąja politika.”

PARCELIUOJAMŲ DVAj 
RŪMUOSE RANDAMA i

TORINĖS MEDŽIAGOS 
KAUNAS 

jaut dvarus, 
rų rūmuose rasta nemažai

i " • ' A * .» * —<* *»•

istorinės vertės* dalykų, k. t. 
senų" retų knygų, istorinių 
dokumentų ir t. t. Kad tie 
radiniai ne dingtų, savo lai
ku žemės reformos departa
mentas , apskričių žemės 
tvarkytojams buvo išleidęs 
atatinkamą aplinkraštį, ku
riuo buvo prašoma tokie ra- 
diniai persiųsti departamen
tui; pastarasis gi juos per
duodavo Universitetui. •

Nesenai Traku žemes tvar- *■
kvtojas departamentui pri- 
siuntė 263 tomiis retų, dide
lės bibliografinės vertės 
knygų. Knygos rusų, lenkų 
ir kitomis kalbomis, istori
nio turinio. Kitas apskr. 
žemės tvarkytojas prisiuntė 
keliasdešimt* tomų įvairių 
dailės vertės le idinių -— al
bumų.

Mums teko sužinoti, kad 
Zac iškęs dvaro savininkai p. 
Geištorai iš savo dvaro (jis 
randas netoli Dotnuvos) 
brangu retais leidiniais kny
gyną pergabeno į šalfiikių 
(įvarą — netoli Prienų. Rei
kia manyti, kad šis knygyno 
pergabenimas nėra betiks
lis.. . Jei juo nebiŲs laiku pa
sirūpinta. kaip ir daugelis 
kitų gali atsidurti anapus 
deriurrklinijos.

EMIGRACIJA GRUODŽIO 
MĖNESĮ

KAUNAS. — Emigracijos 
■refor-eatūros žiniomis, perei
tų metų gruodžio mėn. išva
žiavo iš Lietuvos emigrantei: 
Argentinon 151, Brazilijon 
96, Pietų Afrikon 112, Ka- 
nadon 47, Š. A. Jungt. Valst. 
67, Urugvajun 55,*šMeksikon 
9, Palestinon 6 — viso 541. 
Lapkričio mėli. išvažiavo 
627 žmonės.

X, X

y nei I 
L ( vieno 
p \ OLO

GOLO ’ 
X") VISOJE 
St! tSTUMuf

TAM CZWARTKI, TU 
ŠRODY

VILNIUS.—Vilniaus ar
kivyskupas sumanė įvesti 
pas save Vadinamąsias “šro- 
dy.” Tomis dienomis nuo 7 
vai. vakaro iki 9 vai. gali 
ateiti visi miesto kunigai ir 
praleisti laisvai, arkivyskupo 
bute laiką. Kitaip sakant 
padaryta--“ pogawędki. ’ . Ži
noma, lietuviams kunigams 
tos pogavędkos esti net pri- 
verstinov kaip tai kuli. Ja
ko vaniui, o dabar išleistam 
iš kalėjimo kun. A. Mikai
lai^ "

IGLIJOS KATALIKŲ 
SEIMAS

LIETUVOS BOKSININKAI
RUNGSIS SU VOKIE

ČIAIS '
Lietuvos dviratininkų są

jungos boksininkai pakviesti 
n^igtynėms su Karaliau
čiaus bokso klubu “Acliil- 
les. ’ ’ R ungtvnes pask i rtos 
vasario 10 d.

i
malkų, net iš užu
Žydeliai nesigėdi pasiųlvti 
už vežimą beržinių malki) 
4—5 lt. Nors malkos ir la
bai pigios, bet ūkininkai ne
turėdami litų 
Greitai šioj apylinkėj miš 
kai išnvks. '

TURKAI, KONKĖ IR ŽIBA
LINIAI ŽIBURIAI—TRYS 

SENOVĖS DALYKAI
KAUNAS. — Dar praei

to šimtmečio 60-tuose metuo
se* žalias kalnas buvo beveik 
negyvenamas. Per Ųirkų 
karą ,(1877—1879 metais) 
Kaune buvo daug turki] ne- 
laisvių. Neužilgo buvo pra- %
dėtas tvirtovės statymas, ne
baigtą** iki paties Didžiojo 
karo 1914 metais.

Įgulos bažnyčią pradėjo 
statvti 1886 metais ir pabai
gė apie 1890 metus.

Mūsų dabar //garsi” ken
kė nutiesta 1892 metais. Pir
mas tris dienas važinėjimas 
buvo nemokamas ir visi Sku
bėjo pasinaudoti tuo “sensa- 
ciškti patogumu.” Iki 1897 
meti) visas miestas būdavo 
nušviečiamas menkais žiba- 
liniąįs žiburiais ir kiekvie
nas padorus gyventojas nak
timis be mėnesienos išeidavo 
iš namų tik su savo žiburiu, 
su stearinine žvakelę. Seni 
kaimiečiai dar- ‘aisinyyiuu 
kaip tok ims pat žiburėliais 
būdavo aprūpinami mokyk-

PIGIOS MALKOS
UTENA. Kiekviena dieną“ 
Uteną priveža daugybę 

25 klm.

neturėsi.
ITočuMm P. LortUatį Co, Ut 1700

SPAUDOS BYLŲ DIENA
VILNIUS — Pereitą ket

virtadienį Vilniaus apygar
dos teismas nagrinėjo. pen
iau Vilniaus laikraščių, bū 
Sih “S1owo/’ .‘feur. Wt~Į; 
lensk,” (‘Žycie Bialorusa,”| 
“Vilniaus Aido” ir “Kelio”I 
bylas, . • |
• .“Slowo” ir “Kur. Wil.”7
redaktoriųjŲTkaip^paprastai 
išteisino, gudų laikraščio re- 
.daktoriui neatęju&.-jjfeįsmą,, 
fraspręsta jiš'^^ŠSpietų- 
vių laikra^^OySMfūriai 
nusiįeista. .." >•" j
// VilnĮaus AidfoPi*ėdmtf<F 

riits K.' Urbonas nuteistas 
300 auks. pabaudos, arba 
pusantro mėn. kalėjimo.

“Kelto” redaktorius j. 
Navikas 200 auks. pabaudoj 
arba mėnesį kalėjiiuo. ’ ,

• ** * » . , L *

SI ™tee V as m ska 
DAMAS nĖgAI'H)

UŽMIGTI Į t „ . 
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A|TATYS MUZIKOS NĄMUS 
■įf/BETHOVENO SALE

— Šiomis. di0- 

įlomis Kauno “muzikos na- 
L jaų/c. savininkas h* kelių 

didelių Londono muzikos 
zjrAhkių firmų atstovas? Ar- 
^.BitbĮatąs prašė pritarti Švi^ 
limo Ministerijos jo suma- 

Adymui L. Alėjoj pastatyti 
didžiulius dviejų aukštųmu- 

Aaikos, namus su Bethoveno 
Tąja sale galėtų naų- 

. dėtis ir Švietimo Ministeri- 
ja m^Tio Ir muzikos naro- 
doms riiošti. Salėje bus taip 

ir atskiru kabinetų su 
^į^minoin, kur neturtingi 

‘ konservatori jos mokiniai ga- 
£lės tinkamai priinošti pamo- 

’ kas. Ir apskritai, dalis na
mų norima padalyti niuzi- 

meno kultūros židiniu. 
•' Šia’inieiatvva Šv. Ministeri- 
r Jl^palankiai priėmė ir su p. 
kįS^Hųtblato sumanymais 
Į^prinreipe sutiko. Jo prašy- 
f Thą gauti iš valstvbės pa- 
;/.feiįgvintomis s ą 1 y g o m i s 

trumpalaikei paskolai — nu- 
^■Įfentė Fin. Ministeriui.

ii eAtGOLD ■ , ; • , 
>—7^T? s

*. A$ QŽ)AUGK®SI KAD ’ '
' N8$ų JerthilO. TEN I 

NMtfyĄ ŠE«Y MĖNESI f
ILGUMO , , . ' X .

ŠILUTE. — Sausio 4 d.
■ ■ 1 »’*iš Juknaičių pašto agentu- ■ 

ros,telefonu buvo pranešta 
Šilutės krašto ir pasienio po- ! 
Iicijoš LbinisafTatamš,o 
taipgi ir pašto įstaigai, kad 
ją užpuolę 9 plėšikai. Kele
tas abiejų policijų valdinin
kų drauge sii pašto įstaigos 
viršininku, susirūpinę ėsa- 
rmj agentūroje valdiškų pi
nigų likimu, Skubiai auto
mobiliu išvyko į Juknaičius 
gaudyti tariami) plėšija]. At
vykę vieton razlo kaip pašto* 
agentūroje, taip ir pačiame 
miestelyje viską tvarkoje. 
Pats agentūros vedėjas bu- 

Byo atrastos vietos karčiamo- 
je kampanijoje keletos veži-

. Paaiškėjo, kad- jokio 
ųniolinjo 'ne. nebūta.Jrikų

m HvSIMUSET KOJ^ BSJES1 
DAMAS O g. STALČIUJE KUO&ęT
TtN NĖRA

MIRĖ KUN. IG. ČESAIČIO 
TĖVAS ,

31 d gruodžio mirė kun. 
d-ro Ig. česaičio tėvas' Anta
nas. Velionis~pa laidotas 3 
(L.sausio Balbieriškyje j

KLAIPĖDOS KRAMTO SU-' 
KiUMO 5 METŲ SU- 

KARTUVĖS
Sausio m. 15;dz jSjįkąįv..^ 

metai nito snkiiirifo Klaipe- 
n&kaifyfi t A kad agentūros dog*kwrte. ■ šiam 
vedėjas, susibaręs šu štiapso įvykiui 

šaulių 
ruošė i

VILKAI SUDRASKĖ 
ŽMOGŲ

Lenkų laikraščiai praneša, 
kad prieš keletą dienų Lie
tuvos pasienio sargyba užti
kusi sudraskyto žmogaus 
kruvinus rūbus, pas kuliuos 
gulėjęs šautuvas. Padarius 
tardymą pasirodė, kad tai 
esąs Lietuvos pasienio sar- 
gybhiis,kuris—vilkų—gaujos 
užpultas ilgai gynęsis, nes 
netoli jo rasta 3 nušauti vil- 
ikai, bęt/pagalios buvęs par
blokštas ir suplėšytas.

K

' rr < . 'A
..c*.



Vienuolikt. -
Dvyliktajam

-2,000,000. j 
-5,000,000, f 
—10,000,000,
— 15,000,000, 
20,000,000, u
— 25,00(000, 
—40,ooo,opa,
— 48,000,(W,

- 90,000,000, 
-100,000,000, 
125.000,000,

475,-

•. .'Pašvenčiamoji Dievo ma- 
* lonė išvalo mūsų širdį ir pa- 

|j.kvieČiaz Dievą tenai apsigv- 
^■■■ycnth—tn malonumu

tojo žodžiai: 44 Jei kas manę 
įmyli, užlaiky s mano kalbą ir 
mano Tėvas ji mylės ir pas 
ji ateisime ir buveinę sau 
padarysime.’’ Kame Dievas 
gyvena, tas jau šventas, nors

asilas aš šv* Petro akių 5 tik 
vienu žodžiu 31 iš žiauraus 
.persekiotojo Sauliaus packe 
rė uolų Apaštalą ^vkPovĮiį^ 
Ji viską gali padaryt^t^kąe- 
reikja^jąi priešintis. < 4?.^ 

r Dieve malonė ne stovi'-dy; 
ĮSI: ji lUi i peikti* Urtnitnjr

z Nutarta turėti Conn. ap-
* f . ’ ; « * > «•

skričio išvažiavimą bendrai 
;šu eentru. Pageidauta, kad 
centras prisidėtų su .progra
ma;: Vieta paskiria Uart-

nej ūelegatams ir svečiams 
buvo' surengta vakarienė. 
Užkandus buvo 
juokingų, taipgi ir rimtų 
prakalbėlių. Kalbėjo atsto
vai, kun. Bakšvs ir klebonas

Antanas Mašiotas. Šios ska
nios vakarienės surengėjos 
buvo šios narės: V. Petrai- 
tienė, V. Petrukevicenė, R. 
Mociūnienė ir O. Žukauskie
nė.

Po visko A. Mičiūnas 
kvietė į New Britain’ą ant

tas bGtų labai naudingas L. rašykite 
D. Š.. organįzaei j ai. Seimo 
nutarti rttireti .-. agentą, bet

KAINOS LAIVAKORČIŲ Į 
; KLAIPĖDA

Trečia klem........................... $107.00
Ten ir atgal tiknJ ...... 181.00 

TbrtetlM m ..Z.... 122.60 
• Ten ir atgal tiktai ....... 203JVO 
Valdžios taksai atskirtum.

' * -t-l/' ’ 11 .........

vus ir jiems Įduoti naudingų - - BMŠeHojr Spatiųmenesiams. Išleido kun K. A. Vi

linksmų, sumanymų organizacijos la

ta išdavė raportą iš pereitų talbMi. Taipgi bus renka 
metų seimo. Vienbalsiai pri- nauja vaidyba. J.

? | Nepamirškite nors po vie
• Plačiai kalbėta ir i$rodi- ną naują narį atsivęsti pri 

nėta, kąd keliaujantis agen- rašyti prie 14 kuopos ir už 
“Darbininką” 

giminėms į Lietuvą, 
Naudokitės proga kada y- 

ra nupiginta kaina>‘Darbi
ninko.” Geras darbininkas 
be laikraščio negali būti ra
mus savo gyvenime. •

14 kp. valdyba
w * I I ;

pasauly neturės puti mazes- 
nis'^dp dfcbilijonu (2,000,-. 
000,000). ,

HTT.ll ĮKINKAU v v -Mą frnmnrUj* peyM R. TfVydMLjį
ELGETŲ GUDRUMAS — triją veiksmą komedija. Parašė Sd- 

riją Juozukas _________ ___________ __________ ______________ -I
IT3AGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS^-komedijos po 1 ai J 

tą; parašė Seirijų Juozukas . _>__________=_______ ' .vjį
SNIEGAS—Drama 4 aktą. Vertė Akelaitis ............. -4
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė 
. Kun. L. Vaicekauskas ______ ■____________ ________ »"J|

ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktą. 5 pav Vertė J M Širvintas 3
VTSI GERI—Trijų veiksmą vaizdelis-, parašė F. V. _ .2_______ l

PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktą drama Vertė Jo..
nas Tarvydas______________________________ __________ _ 1

PILOTO DUKTĖ—5 veiksmą drama. Vertė Jonas Tarvydo* 3

DRAMOSrl) Germaną-.2) Fabiola—5 aktą; 3) Liurdo Stebuklai 
4 aktą; parašė Jonas Tarvydas___________________ ;________—6

VAIKŲ TEATRAI; dalis I- 1) Pagalvok kų darai; 2) Jono W- 
mė; 3) Pasakyk mano laimę; Snrinko S. K. D ir N_________ .U

’ ' * ’ - • &
V Am U TEATRAT; <l»liyll:l)lštirsime paskui; 2) Antanuką* 

našlaitis 13) Mėginimas Surinko S, K? D. ir N. _____ ;
tai mošą specialybė Ir ilgą metą prak- VAVVTTA TlATfTH*? TT> FtTfifl
tfka. Darbas artistiškas. Kainos žemos.. PPEZIJA, DAIRUS IR EILES

16 Pleasant St, ’Lawrence, Mass. \X7OTŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ;. ........./ S

---------7-------ę-------------------- ■----------- įBLAIVINTNKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnauako __________ 1
- ĮmM__________ I EGLĖ. ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Pctranako S.

- LIETUVOS
> Per BREMEJTĄ ■ . SIUNTĖ MANE MOTINfiLĖ „------------------- -------- ,--------------

•7 Nutarta pasidarbuoti va
jaus laike. Jeigu bus . reng
ei vakarai, didis darbininkų 
prietelius Jpm. Josiąs Bak
šys pasižadėjo pagelbėti.

P-Įei M. Blažauskaitei iš
reikšta pagarba ir kitame 
suvažiavime bus suteikta 
garbes dovanėle uį; jos pa
vyzdingą darbštumą?

Valdyba vienbalsiai iš-, 
rinkta ta pati/būtrųl: piian. 
Antanai Mį^iūna^^ašt M. 
Blažauskaitė, fabu iš New 
Britain, yice-pirm. Berno
tas, iž<L S. Cibulskis, abu iš 
Waterburio.

ja Lenkijos naudai. Vysku
pas ir pakeleiviai buvo' su
imti. Vėliau pasirodė, kad 
pakeleiviai buvę ne lenkai, 
bet persirengę bolševikų G. 
P. U. agentai. Apsinakvoję 
pas vyskupą tik ieškodami 
priekabių.

m
L. D. S..Naujos Anglijos 

Apskričio suvažiavimas į- 
vyks vasario 26 d., šv. Petro 
lietuvių parapijos svetainė
je, 492 E. Seventh St, So? 
Boston, Mass. Sesijos pra
sidės lygiai 1 vai. po pietų 
Šis suvažiavimas svarbus ir 
pageidaujama, kad visos šio 
apskričio kuopos juo susido- 

TTiūtų ir išrinktų-.po_keletą 
narių. Visi, svarbieji mūsų 
organizacijos' reikalai J>us 
tinkamai išrišti, jei nuo visų 
kuopų bus nors po vieną ai 
daugiau atstovų. Tad ragi- 

Po sesijų mokyklos sv.eta.i- name kuopų valdybas šaukti

____  t
r

- Ji w - -< *•" C '* • - 4! r '

rodo, -jog kentėtojų kraujas 
yra krikščionybei sėkla.

Krūyon, suėmus,' daugiau 
kaip vienas bilijonas,ir as
tuoni šimtai .milijonų katali
kų Šventos -Motinos- Bažny
čios prieglobsty gyveno ir 
mirė. . • ■ < . 1 j' ,,, >
•'Iš tos pažangos praeityj 

galima , numatyt^ kad 2,-. 
000 metais katalikų skaičius

KAIP KATALIKŲ SKAI
ČIUS DIDĖJA V

Klausimas: Kaip daug 
katalikų bus visam pasauly 
2000.metais? ; 1
t Vienas vokietis protestan
tas statistikas paduoda, jdo- 
mitjz skaičių, kaip katalikų 
skaičius augo per. pereitus 
devyniolika šimtmečių. Štai

Pirmajam šimtmety buvo 
500,000 katalikų,

Antrajam — 
Trečiajam — 
Ketvirtajam
Penktajam - 
šeštajam
Septintajam 
Ašt tintajam 
Devintajam
Dešimtajam —56,000,000, 

70,000,000, 
80,000,000,

T jybfctajamfr-— 85^00(^000^
Keturiolikt 
Penkiolikt. 
Šešioliki. - 
Septynioliktajam

000,00,*—
Aštuonioliktajam— 250,- 

000,000, -
Devynioliktajam — 315,- 

900,000, • .
Pirmajam dvidešimtojo 

•etini iiiurir. Kęriamy — 325r- 
OOO^OOO., 7

Štai kokia tikrojo tikėji
mo procesija! Ir štai kas 
dar pasirodo. Didžiųjų per
sekiojimų Kukais tikėjimas 
darė, didelį progresą.. Tas į-

. čiamoji Dievtf* malonė yra 
’*'• bei'pamatas vi»i

nes jos neturint, nė ki- 
negalima įsigyti. Toji 

feinalohė tai yrą ne kas kitąs, 
> kaip sielos stovis DievUk^gr 
Mn|^ias,> arba. nusikiSŽy- 
\ mas ir pasiliuosaviniai nuo 

įg&nirtiąęsiųs miodęmes. -
; dziu, kas neturi mirtmcteios 
pįuodėjnės, tas turi' pasven- 
gįiąmaįą lMėvd .gi
y kas tąją nuodėmę tturi, tas 
^ mąloųes nėtUi į. Dariaišldau- 
įjvalbant,<I^ęYd^bi^ėnė ir 

mirtina nuodėme negali vsu- 
^^jrvėųti vienbj sieloj1: jos 
g^yfena ‘kitą išstumia. Ji va- 

dinasį pašvenčiamoji todėl, 
fe kad žpiągąus sielą pašvenčia 
Įg|r padaro ją Dievui patinka-

•;
Pašvenčiamoji Dievo ma- 

lonė, anot garsaus pamoksli- 
^- ninko Bossuet, — vra dvasi- 

nė dūmė, kuria , Jėzus . Kris- 
jĮfefus pažymi impsų .sielą, ku- 
^ri ĮKa^ėkįa ^ęąČįak. vidujinę

2 ■ 7 — ':r '.-'a y- — - - r

malonę, ne- Tr jokių stebuklų nebūtų p

KJi psasiręiškia ir porinėje 
f/, žmogaus išvaizdoje ų akyse,- 

c žodžhtosė ir visam elgėsv.
|L* Tuojau atskirsi žmogų; ku- 
Ęį ris turi Dievo malonę. Jo* el- 
3|'gėsys sakyte sako, kad jame 
IpDievas. gyvena. Pašvėųčra- 
■KAnoii malonė ne yięn ' yra 
®Į&ievo dovana, bet ir Dievo-f 
g dalyvavi£nas mūsų daromose. 
. Ji laipsniškai perdirba žmo^

Į.- giĮ, jo trosk]mus, tik.slus, no- - 
rus. Dipvo malonė pąniažę-

& li naikina žmogaus sayvmei- 
lę ir- tuštybę. f ji . priveda’1 
|mogų prie to, kad jis pra- 

3&geda gyventi ne sau, bet 
^febevui ir aiJymniA~Žodžirfcr 

Dievo malonė, kaip tais sau-Į 
•*> lės snindulvs rinidn žnina-n-ip

‘ visuomeniniame gyvenime. ParašS Kun. A. Staniukynas_^__j20» 
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 

privalumą, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė » - 
. Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel—----------------------------------------- ----- .300

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metą sukaktuvėms paminėti ' ' 
aprašymas Šv. Pranciškau0 vienuoliją ir 3 vienuoliją įstAtau jB$

HUCKLEBERRY FINNAS-labai įdomi apysaka............  __75b
1 • ' ■ • •. i:-.-. -

PATARMĖS MOTERIES—pamokinimas moterims ją asmeniniu- > 
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. ' Parengę 
V. Kulikauskas_________________________.•■ * -

BEN-BUR—Istoirjos apysaka iŠ Jėzaus Kristaus laiką. Labai 

įdbmi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarai Vert® Jo- < * 
nas Montvila .. ,

TEN GERAI KUk MUS NĖRA—pasakojimas kaip mūsą išei-‘< * 
viams sekasi Amerikoje Parašė Kun. J. Tumas__________ —.-Sj^

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas Pamokinanti ■ 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas Vertė P. ’B--------------- -

9'~ **' • v * 
TRUMPI SKAITYMAI JAI—labai gražūs pasiskaitymai apie jvaL#;?

pv-venimn atsitikimus Parašė J Tarvydas___  .. Ą

TURTO NORMA—moksiSki .paiasMkymaL Paraše Uosis ~ - 4>
KELIONĖ APLINK PASAULI p/r 80 DIENŲ—apie vienas 

ribas be galę įdomūs nuofikjsi kClcn?0 «er įvairius kraštUK 
Parašė Julius Verne Vertimas J Balčikonio
' -.i ' •

PRAMONINĖS DEMOKRATUOS PAGRINDAI parašė 75*

savo | pypčiojo KARO UŽRAŠAI—su naveikslais iš 1914—16 met;
Parašė P. Žadeikių. >------£---------------- - "’b-

OERTTkfAS- 'aprašymas apie eernma per Tėvą Faberą Filinina 
Vertė Kun P t '*. ____ : '..............J . A. J •.

TABAKAS—NETODAI-^-rūkymo kenksmas-, pagal d-rą, Nikolskį^ 
parengė S. Kaimietis_.._ž;_____________ _____________----- is—

’TŽKETKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS-- A 
•y • - b’aSB

a p v s a k a______________________ ______________  . —>.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS - Parašė K®-^ 

nigaš Tarnas. Žilinskas ------------------------------ -»W
APAžt AT.VSTPS MALDOS Statutas—vertė Knn. P. SaumRaitis Ž3į 

GEGUŽĖS MfiNUQ—Kun Pr Žadeikio L. .. 50i

ARITMETIKOS ŲŽDAVINYNAS ___ __________ -
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos moksluLlj  ___ —50»

^ETRTTIKAS- laiškai vieno vaikelio Vertė S Rakauskas. >

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas ' 
R u s i j o j e - _____________ __________________________________

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybė* vakarėliams ir gegužinėms aa ’ 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ______________________ >—50t

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus J__________ ______ ; 1-------

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindą mūsą tikėjimo Ver- 
*ė .Tonas M. Širvintas_____ 1_________________________________ ^..50<

• • • • w 
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis----------- ------- 50i

■■--------- ------ - • i ' ■ ■ _ _ - r-
LIETUVOSJENKLAL įleido Ju$eškevičius i^B-vė. Kaunaa--
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos. Monologai ir Dialogai ’

rašė Juozas V. Kovas. Kaina------- --------------------------------------30
' ' V ''igS

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas----------------
-

ETJCHARISTIŠKOS STACIJOS, Sulietuvino Knn P. Juškaitbudįfi 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos. Graudūs Verksmai, Maldos <l^;7ž

—
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI —atėjimas ir gyvenimas ant žemėe

Jėzaus Kristau? Vaidinimas su gaidomis_______________ __  .75*^

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalerižina; beari '. 
darą 75 centai, šu apdarais-----------------:---------- -— ------------—»l.ū» ?

TEATRAI '

bui. į- :i i j
Nepamirškite, kad suva

žiavimas Įvyks vasario 26 d. 
So. Bostone.

. T/DS. ^i. .4. A.

• v* >’rirtevo-svent vKia j
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tako njkžtišoų
Lietuvoje tih pas 
ixh& ji® vaktina 
demagogų roleą Idetuyoje 
jiems geriau patinka činov- 
ninkų rolės, mažų ir didelių 
ir iki mimstenų, ir ne vi
suomet ciyilių>žirionė8 škhh-

naziukaa

, Jurgio mirties. Katalikų 
Y.ūBOB spauda mini tas liūdnas su- 

kaktuves ir primena mums 
Bažnyčios ’įr 

, Tautos vyro nuopelnus. Ne- 
HA-^-jJteko tečiau pastebėtų’ kad

'X.x

jMontlr oace per week yearly..$2£0 Vlen< kąrtęvru.____ ____ _ _ ______
V>rrt«n <mt» pe» veek yeariy... .<8.00 Užsieny vteni kart savaite] net. S8.60

“DARBINIMKAS”

West_Broadway * ~ South Boston, Mass.
' Telephone South Boston 0620 y i.

'jį'l !’ f > ~
APAŠTALAUTI

' ■ ——————— - ' <

. t.. '
“Darbininko” skaitytojų vajus jan įpusėjo. Basekos no- 

||togps, ypač atsiminus, kad mūsų vajuose paprastai sukrunta^ 
dirbti tik' vajui besibaigiant. - vr/L

Ką gali nuveikti gerų norų^žmogus, parodo A Matučio 
-B Athol, Mass. pavyzdys. Athol yra mažytė kolonija, bet

• • . • . . i

kelias savaites A Matutis sugebėjo prikalbinti kdioliką 
.'ąaujų prenumeratorių. Jei tą galima buvo padaryti mažo
je kolonijoje, tai ką ir bekalbėti apie didžiąsias, kur dirva pla
ti? Ištikrųjų, ta nearta ir neakėta dirva yra labai plati. 
VeiMių, susipratusių žmonių, žmonių su pasišventimu, šu ini- 

; cdatyva, vadų visur yra sulyginamai nedaug, bet, nors jų 
įkaičius ir nėra didelis, užtat jų galybė yra didėlė. Jei tik 

•jie nepatingėtų, galima būtų nuveikti milžiniškus darbus. Į 
įįtyps žmones mes kreipėmės ir dar sykį kreipiamės, kad jie 
mums ateitų Į talką. , -

Prisiminkime Braziliją, Argentiną, Pietų Afriką Juk ten 
yra jau nemažai lietuvių, bet ką gi jie ten veikia, kokį vi- 
suomeninį darbą dirba? Tuotarpu beveik nieko, nes neturi va
dų. Ot gyvena, kaip kad seniau Lietuvos sodžiuje: valgo, ge- 

•Ti%- miega, dirba—ir viskas. Tokiuo pat gyvenimu gyveno 
pirmieji mūsų emigrantai Amerikoje. Yra dar ir dabar ne
mažai tokių mūsų tarpe. Į^iVia. tą nesusipratusią masę įju- 
dtoti, įkinkyti į idėjinį darbą. Jei mes, katalikai, to nepa- 

?darysim, kiti padarys; padarys .tai mūsų priešai.
h Nėra tam geresnio būdo už spaudą. Gyvas žodis prakal
bose gal pasieks, gal nepasieks tuos apsnūdusius mūsų bro- 
liūs, nes jie retai, arba; visai nesilanko į prakalbas. Jeigi gi 

/Hdtsflanko, tai iš prakalbų išnešti įspūdžiaF neilgai tepasiiiks 
J? galvose. Kas kita laikraštis. Laikraštis atsilanko tankiai, 

‘Darbininkas” du syk savaitėje. Jei vandens lašai, 
ilgą laiką lašėdami, padaro žymę net ant kiečiausio ak

tai juo labiau spauzdintas žodis, tankiai krisdamas į 
gaus sąmonę, padarys didelę žymę joje, pakreips žmogų 

geron r blogon pusėn. ..
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kas būtų apibudinęs . vieną džiasi, kad su savo “i f 
mirusio didvyrio ypatybę, negali susikalbėti; mažiukai 
kuri pirmučiausia metėsi į valdininkai kiša savo činą 
akis šiuos žodžius rašan- po nose ‘“paprastam” pilie^ 
y* V > * t * • *• * T y • *• -i • f ~ 15* . •* * L *
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čiam, kuomet jam pirmą sy
kį teko susidurti su a. a. 
arkivyskupu Matulevičium.

Pirmas įspūdis buvo, kad 
sutikau labai malonų, labai 
taktingą, išmintingą ir gilų 
Y_ \Y- _i 1— •_žmogų. - Ne nepasteoejau, 
kad tai yra arkivyskupas. 
Žinoma, žinojau, kad jis yra 
arkivyskupas, šv. Tėvo vizi
tatorius etc., bet visos tos 
aukštos rangos, ir titulai, at
rodė antraeiliai, -nežymūs 
sulyginus su jų nešiotoju; 
dominavo asmuo — ne titų- sienas. _ ,
lai. Ir pagavo jis mano šir-' Lietuva turėjo ir turi did- 
dį ir protą: prisirišo širdis vynų* Bloga tai, kad giedo- 
ir gerbė jį protas. Išbuvo damas Tautos llimną^ kiek- 
ą^a. arkivyskupas pas manę vienas nykštukas įsivaizduo- 
porą dienų, ir per tą, nors j a? būk tai , jis esąs didvy
ri trumpą, laiką turėjau ris ri prie kiekvienos progos 
progos geriau jį. pažinti. Ir bando iškišti savo tariamąjį 
jo asmuo .vis didėjo mano 'didvyriškumą ri tuo įrodo, 

_ _ •__ i_ Llrtmirl voinlrmiiiT lohcLz mn.

čiui; . didesnis valdininkas 
rodo savo galybę mažes
niam; didžiausieji pešasi už 
tai, kas valdys Ltetiivą, kas 
turės didžiaųsį činą- 
Ta ramybės, nėra tvarkos 
Lietuyojti... Yrą daug .ęinų,
bet mažai žmonių už savo 
cinus didesnių. Mažai “ jau-

ir ne-

čių,” bet daug “varlių,” či- 
novnikiškų ir demagogiškų 
“varlių.” Jos "pučiasi ir 
plyšta kaip burbulai' ir daro

>učiasi ir 
i ri daro 

daug daug žalos mums vi-

miemš •- Sęimo delegatams, 
kad, kūdmet jie bus renka
mi, nepamirštii sąvoorgani- 
zacij ų susirinkimuose iškelti 
šiuos maždaug klausimus: 
kas pas jnus'taįsytinaf Kas 
naujo' reikėtų nuveikti ir

Tuos - klausimus turint o- 
meny reikia padaryti įvai
rių mūsų visuomeninio gy
venimo sryčių apžvalgą, 
kaip tai: politikos, sątikiij 

gijų ir kitokių organizacijų, 
jaunimo, spaudos, santikia- 
vimo suklotomis srpvėmis ir 
t t. - .

kad ištiknijų yra labai ma
žas nykštukčli&

Didvyriai prikėlė Lietuvą, 
nykštukai ją žudo. Ar jie 
pražudys ją? Tikime, kad 
ne. Juk, ir Matulevičiams 
ir Basanavičiams bedirbant, 
nykštukų netaiko, o vis dėl
to didvyriai “prikėlė Lietu
vą mūsų.” Atsiras ir dabar 
didvyrių ir atvaduos mūsų 
tėVynę nuo nykštukų ir nu- 
vesja į šviesia ateitį didvy
rių keliais. ?.
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Milijonierių 
Valdžia
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jl<į oupicunKiiiic, uvt supranta lygiai gerai ir mūsų 
' priešai. Kaip mums^taip ir jiems labai rūpi išplatinti kiek 
"galint savo spaudą ir tuo būdu išplatinti savo idėją, surasti 
daugiau jos išpažintoju, sekėjų ir rėmėjų.

*

čia nėra reikalo kartoti, kokioms idėjoms tarnauja “Dar- 
rbininkas,” nes mūsų draugai ir rėmėjai ir visi skaitytojai

jas žibo, nuo seno pažįsta. Ir čia mes prašome mūsų 
čių ne tiek, kad jie remtų “Darbininką,” kiek kad 

jie būtų apaštalais tų idėjų, kurias skelbia, už kurias kovoja 
' ; * ‘Darbininkas. ’ ’ Platindami 7 ‘ Darbininką’ ’ jie sykiu skiepys 
' “Darbininko” skelbiamas idėjas — Dievo ir Tautos Meilės, 

Kooperaeijos ir Darbo žmonių Gerovės idėjas.
—v t. ■ v \ f ’ ,» • ■ • <

Kaip jau žinoma iš vajaus išlygų, mes nenorime, kad mū
sų draugai ir talkininkai 'dirbtų uždyką. Užrašęs “ Darbiniu 
ką” metams, užrašė jas paima 4 dolerius,, bet Tranus siunčia tik 

■ teis ir pusę, sau gi pasilieka 50c.; užrašęs pusei metų ima 2 
doL, bet mums pasiunčia tik 1 doL 75c., sau gi pasilieka 25c.; 

^Agrašęs 3 mėnesiams paima 1 doL, bet mums pasiunčia tik 
fjB5c., sau pasilieka 15c. Jei kam užrašys tik. po vieną “Dar- 
^Įtininko’’ numerį savaitėje, sakysim tik penktadienio numeri, 

tuomet paima; metams 2 doL, bet mums siunčia tik pusantro 
dolerio; jei pusmečiui, tai paima 1 doleri, bet mums prisiunčia 

centus] 7 . • . - .. ■
S'-’; ■ ’■ ; '

/\s< Iš to galima matyt, kad žmogus, kurs nepatingės mums 
* paagentauti, galės ir pats sau užsidirbti, ypač didesnėse ko- 
Rįirijose, "kur dirva platL ,

. Tad dar syki kviečiame visus mūsų vienminčius ateiti

akyse, jo gi arkivyskupo 
ranga darėsi vis ląbiau ir la
biau nežymi, bet mano pa
garba jam augo ir tai ne tik
tai kaip žmogui, bet ir kaipo 
arkivyskupui - nežiūrint to, 
kad jis nė žodžiu nė gestu 
nedavė suprasti, kad kokios 
nors pagarbos ieško, arba 
nori. Nebuvo tai dirbtinis 
nusižeminimai, bet visai na
tūrali nuotaika didelės >sic-- 
los, kurios negali bepaaukš- 
tinti arkivyskupo ranga ly
giai kaip kad’negalėjo paže
minti lenku šmeižtai Vilniu
je-
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' Supratau tuomet dar ge
riau, ką reiškia tas evange- 
lijos prilyginimas apie avis 
ir piemenį. .Supratau, kodėl 
tos avys, kurias ganė arki
vyskupas Matulevičius paži
no jį ir sekę paskui jį; su- 
pratau/ kodėl jis nevarė avis 
prieš savę autoriteto botagu, 
bet pats ėjo pirma, o jos 
girdėjo jo balsą ir sekė pas
kui. Tuo keliu ėjo šventieji, 
nes jie buvo didvyriai.‘ Tuo 
keliu ėjo tautos didvyriai ir 
tauta klausė jų balso. Dėl
to tauta paklausė Basanavi
čiaus balso. ' Tas kelias — 
tai ne nykštuko ar demago
go — bažnvtinio ar tautinio

. 1 *

kelias — tai didvyrių, ke
lias. ’ - ’ ; .

Mažai yra ^didvyrių, bet iniciatyvos, kritikos ir ak- 
nesuskaitoma daugybė nyk- tingumo

- štokų.. \ra _tąi ihazi žmo-—Nereikia— lėčiau atsidėti

L/j] ...
Ištikus 1926 m. gruodžio 

17 d. 'peryerąmui, kiekvie
nam dkrėsraiąku, kad. reikia 
įčgkotį valstybei naujo turi- 
nio,c^ąujo gyvenimo.

Bo revoliucijai, paą 
jus daugelį mūsų susįi 
kyme ydų, beveik visiems 
valstybės vyrams kilo mino 
tis: rintis naujus.kelius, su
darančius tautos vienybę*

Kaip, kokiu būdu, kokiais 
keliais susiskaldžiusi tauta Į 
daugelį partijų - partijėlių 
galėtų susivienyti, kad vie
na kitos nepavergdama, savo

iįtYflfr
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Mokyklų išlaikymą aps 

imtų arba ta pati va] 
kuriai gyventojai mos 
sumoka, arba patys gyy ~ 
jai tą atliktų. ' Kir’—’ 
mokantis piriir^“ 
Įoms išlaikyt i, 
pareikšti;- kuriaį idė 
(atatinkamai

J t * *. . - • •

roms) grupei sumoka,

butų atatinkamai p;
•' ,-c į

I

L:v •

riokyk- 

lės laisvai

gal tų pąreiskiinų 
būtų atatinkamai padalina
mi./ '

| Iš šitokio mokyklų su
tvarkymo išplaukti^ ąvo^^ 
ir naudingas ’ kultūrinis ir 
mokslinis lenktynių vi ma<iW^ 
(teologinių grupių tarpe. 
Tiek mokslas, kiek ir 
ra, įvedus tolų mokyklų su
tvarkymą, ^pažengtų, smar
kiai pirmyn, ir ne taipjau

7

barniams ir vaidams, bet 
rimtam kultūros ir gerovės 
darbui', — manau, paaiškės 
iš žemiau paduodamų išve
džiojimų. . į - ~ '•»"—/ •' v-' ; »• , *7■ vsunku butų pasivyti kitos uz 
Nieks neužginčija, kad vy- myg dabar kulturiūgessies 

riaujančioji mūsų gyvento- taufos> Ypač svarbu, kad 
jų dauguma yra katalikai; pačiose mokvklose nebūtų 
vienas tad svarbiausių ir vidujinės koVos, ries risi 
pirmos eilės uždavinių kata- mokytojai įr teVįi vienytus 
likams šiuo metu yra atsta- bendromis pažiūromis. 
tymas suskaldytos ir paneig-1 ; • 7.
tos katalikų vienybės. ' Pnę. tokK, jaunuos >ar- 

tos auklėjimo ąumazetų/rr
_ Juk dabar pastebime vi- parĮįjų skaičius.~Įvedus kųi-~ 

: dujinę kovą, ne tik tarp ka- tūrinę autonomijų nebūtų 
taliko ir socialisto, bet dar 'varžytinių dėl ' mokyklų 
gi tarp to pačio kataliko su ’ krypties, irt pasiliktų tik 

partijos, veikiančios vienodu 
kultūriniu ar ekonominiu 
pagrinde

Toks mokyklų susitvarky
mas jau senai yra įvestas O- . 
landijoje, kai kuriose Ame
rikos šaly se-ir kitur. Įvedus 
kultūrinę autonomiją, tose 
šalyse.visur aukštai pakilo 
tarp piliečių gražūs stlgyVė^- ~ 
nimas ir- mokslas^ Kylantį 
mokslui ir kultūrai, safaime 
stiprėja ir tos valstybės pa
matai ir vienybe, ries kiek
vienas jaučiasi turįs tą, kas 
jam teisingai pnklauso.\ 

-KultūrnTė^--~~aiitori(»mja 
paskutiniu laiku, kaip-pa
stebėjome, pradedama visur 
jau įgyvendinti. Jei kas jai 
dar priešinasi, tai tik dėl to, 
kad ne visai supranta patį 
dalyką ar bijo ko ribrs^oau- 
jo, o gal kam yra išskaičia
vimas, kad pasiliktų visltas 
po senoyei. . ■

Tad, kad paaiškėtų-ris 
sujungti su kultūrine auto
nomija klausimai, teks dar 
prie to dalyko grįžti gal ne 
sykį. A. Kubtiiiis

(“Šaltinis”) '''

£ .

i

H ar per*s magazine tilpo 
gana įdomus straipsnis, kur

jose su Hardingu pra- 
d Trečioji Respubli

ka/ Pirmoji Respublika — 
nuo Washingtono iki Jack- 
sono — buvusi aristokratiš
ka ; Antroji Respublika pra
sidėjusi su Jacksonu ir pa
sibaigusi su Wilsonu ir bu
vusi demokratiška. Hard- 
ingas pradėjęs Trečiosios— 
plutokratiškos — Respubli
kos erą. ?

Sunku sutikti su autoriaus 
pavadinimu antrojo periodo 
demokratišku. A Kokia čia 
gali būti demokratija ton, 
kur politikieriai ciniškai 
kalba: what’$ Constitution 
amony friends!? (Ką reiš
kia konstitucija tarp drau
gų1?) Tą laikotarpį gal ge- 
rmūsia būtų pavadinusrpltF 
tekratrio& su-demokratiška 
kauke periodu. Anuomet 
plutokratai nedrįsdavo pa
tys atvirai valdyti, bet val
dė iš užkulisių. Dabar jj 
jau ryžosi atvirai be 
ninku valdyti. Žymi# 
publikom 
tai /į

autorius įrodinėja, kad J. 
Valstijr 
sidėjusi

tymas suskaldytos ir paneig
tos katalikų vienybes.

U’ ■ ■ • - ' V ' T ' * ' : ;. -< *"*

•Vr* •'!

Dar N. A, Katalikų 
_ S^imoReikalu
~N/’ A. t Katalikų Seimai 

tapo jau paskelbtas vasario 
22-rą dięną. Jo naudingų- 
masrpareis nuo to, kaip prie 
ja bust prisiruošta. Ruoštis 
privalo ir vadai ir liaudis, 
taip sakant; ir generolai ir 
eiliniai kareiviai. Gauname 
žinių, kad organizacijos ren
giasi ir renka atstovus. Ne
sunku yra gauti - ~ir vadų 
pritarimą, bet/pasirodo, kad 
kurkas sunkiau yra įtraukti 
juos į aktingą darbą. Vis 
dėlto norime tikėti, kad at
siras kompetentingų ir pasi
šventusių vadų, kurie nepa
sitenkins būti Seime vien tik

Z,

pasyviais dalyviais, bei įneš 
į Seimą išanksto apgalvotos

. «

Nereikia tečiauatsidėti

tokiu pat kitu kataliku.
Todėl dabartiniai laikai 

katalikams yra už visus bu- 
vusius laikus gal dar pavo
jingesni.

j Ir vyriausybė turi sekti, 
kas pilnai atitinka gyven
tojų daugumos norams ir 
valiai. Tada ri pati vyriau- 
8ybe bus patvaresnė, jei? 
tarp pačių katalikų ir pilie
čių bus vienybe bei lasvė. z

Kadangi mokyklų kryptis 
ligi šio laiko yra tas jaut- 

l liausiąs akstinas, kuris sų- 
kelia veik visus barnius ir 
vaHū^m^ftĮvisubmėn^tar- 
pe, tai visuomeniškai susi- 

įsitikino, 
apsaugoja 

laisvę ir vieny taip vadi
namoji k u l t\ū r i n ė 

to n o

MpY

ijos kandida- 
ėzidentus yra visi 

milijonieriai. Sakoma, kad 
Hoover “padaręs” savo pir
mąjį milijoną, kuomet tetu
rėjo tik 27 metus. Dawes 
yfa vienas žymiausiii ban- 
kierių, Lowden yra vedęs 
multimilijonierę Pullmaniu- 
tę, Mellon, sakoma, esąs ant
ras turtingiausias žmogus 
J.Valstijosa J~.

Nereikia stebėtis, kad 
šaly, kur, yra apie 22 tūk
stančiai milijonierių,, mili jo- 
nieriaiJaučiasitiekgalingi 
ekonominėj srity, ir jų ga
lybe jau visiems yra taip ge^ 
rai žinoma, kad jau nebėra 
reikalo jos slėpti nei politi- 0 socialistiškos, kad ta
kos srity. Gal geriau bus,4 - - -- -
jei plutokratai valdys šal 
a atvirai, ne kad iš u£

i per kitus. Juk ir 
taip ir taip valdžia yra jų

5*

nes. Jie sielojasi, kad kaip yjcn tik ant vadų. Reikia 
nors paslėpus savo mažytės atsiminti 7 kad Seimas šau- 
egoistiškas sįelukes po kokiu Um5 kad 
mažesniu, ar didesniu visuomenės gyvenimo
nu.” Vįslir kiša tų sąvo “či-Į trūkumus, kad klaidas ati-

apaStoM kffitosyiri pagarbos, reikalauja is takus. Tą gyveniih^gy-
žmonių baimes. Kaikas jų yena viaa. visuomene ne ripn 
bijo, bet visi nekenčia ir žiū-1 va/jai Užtat visai risuomė-

.. , ----- . Nežiūrint jų'jjgį tentai pareiga iškelti rankose^ bet valdydami ^
Sokyklas, darysite visokios rūšies gerus darbus—visi jūsų pastangų, jiems nesisekė ir Seime per savo atstovus'mū-

- - - — *- nesiseks paslėpti nuo žmonių vignomeninio gyvenimo bę, 
satonrišmanymą, nekompe-inedateklius> /iegkoti _____

.r tentingumą ar apsileidimą. Jufc tamrir Seimas Jaeruįns
d x Jie norėtų būti j vadais^ šaukiama. Jei riektą darbą - Via & 

norėtų, kad. kiti jųj kiaušy- paliksime' vadam^ tai jie 
tų, bet tesugeba bĄt^bA ‘
deržimordomis, arba pigiais:

' mums brangios ir šventos.
. ■ -f' <

............................ "—-'į ■ = '■ ...........—■>

nors paslėpus savo mažytes

Įvediųf Lietuvoje kultūri

 

nę autonomiją, savas mo
kyklas ėtų ne tik vieni 
žydai, rusai, vokiečiai/len
kai atatinkami tam skaičiui, 
kiek jų yra Lietuvoj, bet ri 
katalikai, laisvamaniai ir vi
sos kitos ideologinės grupės. 
Tada valdžiai į salį atpultų 
mokyklų politika: mokyklas 
laikytų ir vestų patys žmo
nės, kaip jiems, patinka, ko
kio auklėjimo norėtų tėvm. 
Dabar, kaip sako Dr^ K. 
Pakštas, mūąų mokyklos y$ 
ra pusiau katalikiškas, pu- 
siau laisvamaniškos: kata
likiškos jos įhao, kad turi 
kiek viena veik po vieną ku-

jS

< 'Veltiu statysite bažnyčias, veltui rengsite misijas, kursite ( 

esčiai eis idekais, jei nemokėsite vartoti apsiginamoje ir 
mpjo ginklo‘-g®ro8 katalikiškos spaudos.—Pijus X

- * •-* * ' • ' ' • 

•ai pasidaro iš atomų, draugai—iŠ mažų prietelių; jei 
<xūftncn krūvoje, kalnas subyra į dulkes.—M. Tupper.

f-. ••

i džiaugsmą, kuomet žinosi, kna tai yra ašaros; —

*.W

v

virai jie pasiima atsakomu? 

kurią seniau nuversdavo 
neatsakOTningiema” politi* 
loriamo » C ■ ' ' ’

Įsų salia yna 
turėsime teb

► » ’ • >
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“HROMADGr^BYLA 
VASARIO 20 DHWĄ 

“Slowo” pranešimu, kal
tinimo aktas prieš sūIikyi-\ 
duotą gudų “Hromada” jau 
esąs p rok ur o ro 'Przvluski ’o 
pasirašytas ir turįs 300 ma? 
šinėle spausdintų puslapių 
teksto Patraukti, atsakomy
bėn 56 asmens. Byla žadan
ti prasidėti 1928 m. vasarfori gal po kelis’ laisvamaniš

ko arsocialistiško 
mokytojus, kurie, .
patys laisvamaniai, hėsimi ta pati “Stowo”
gų skleidŽtejauniemsĄa^, buvo rašiusiu kad visa byla 
Jikų vaikams. Įvedus kultū
rinę autonomiją, katalikų 
vaikus auklėtu ir mokytų 
tik grynai katalikai mokyto
jai, feišvamanių — laisva
maniai ir V L žodžiu, mo- * '/ 
kyktoa būtų sutvarkytos

J enw» nri j
^Jtoodos ar pelno

nebūtų. a a. "-i j

V;-

*

5?; r-jkjjz
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Smuikas tartum kalbėto kai-

g^įb^į-apie nepaprastą Jpmeer-
^Jvtą. Mūsų mažoje kolonijoje dainavo p-nia Magdalena 

jądosi nem -
tusių' žmonių 
vįųėjo bilietus, renge“bus- 
sus” vykti į So. Sostoną, į

UNaųjos Anglijos lietuvių

Važiuodami sakome, nesi- 
skubinkime, nes svetainėje 
bus užtektinai vietos. Bet

” apsirikome. Pribuvę į“Mtes^ 
to svetainę, radome aūdito- 
riumą pilną žmonių. Turė
jome stovėti. Nežiūrint kad
.<1, - . • * ■**

e Jgk i
ma ištylėti nepasidalinus Js-

: pūdžiais vakaro:
Svetainėje matėsi rinkti

niai žmonės. Matėsi ir cfcm- 
siškių, ir kitų žymių profe- 

z riminiu Iritnifi virtu.

?«

nančias
iv -

* Solo “Vhkarine
. v ». •• « V '.5 1

L 
Mazgalienė. t- Dairia graži, 
nupiešia neiadiningas paseki 
mes karo meto.1 Reikia pa
stebėti, kad jos tarmė begalo I 
aiški, muzikos '■ aidumaš ne
sugadino aiškumą. Sykiu su 
aiškumu parodę tą nuliūdi
mą 44dolente” ir tvirtą jaus
mingumą “eboUimetoto.” 
-Ponia Mozgaliono jau somai 
mums finoma kaipo daini- 
ninkė. Balsas malonus, jaus
mingas, ypatingai turį gra- j 

nuvargome vienok, negali- žią dailės dovaną išvesti bal- 
a ištylėti nepasidalinus“są iš žemutinio^ į augščiau-| 

šią skalę. .
Oktetas “Wintęr Song.” 

Aštuoni rinktiniai vaikinai, 
dainavo Bullards kompozi
ciją. “Sakyčiau, kad ši dai
nelė išėjo maždaug silpniau 
negu tikėtasi. Ypatingai 
reikia pažymėti, kad tarmė 
buvo vietomis neaiški.

V*

sionalų, kitais žodžiais, viso
kiu luomų ir žmonių. Kiek
vienas, matėsi atėjo su tiks
lu linksmai praleisti vakarą.

į Peržvelgus programų la- 
’ pelius matėsi kad įvairumas 

bus gan traukiantis. Antra, 
♦ pasirodė kad dalyvaus pro- 
gramoje-net du choru, šv. 
Roko parapijos choras ir šv. 
Petro vietinės parapijos

'V

>£■ choras. Ilgiausia eilė solis-
tų, etc. f

Pirmiausia atidarė vaka-
IR f-*• ' Uh'-r /X

^^ro programą, So. Bostono 
::parapijos klebonas kun. K.

Urbanavičius: Savo trumpo- 
je įžanginėje kalboje Įveikiu 

fe no yisus atsilankiusius var- 
♦įdan TJ>S. TT linkėjo visiems 

^^^audingai praleisti vakarą. 
Montellos Choras ir Solistai
Pasirodo scenoje šv. Roko 

choras. Veda P. T. Francis

Solo “Jowel Spp&’č jęa-j 
imta zGoupdo pperos 
“Faust.” Dainavo p-lė Mal- 
yina Česniute. Tai yjeha iš 
vakaro žvaigždučių. , Abel 
nai imant,, Wsi Goundo tva 
riniai sunkusį ypatingai gi 
ši kompozicija. P-lė Malvi
na savo maloniu, švelniu ir 
aiškiu balsu barstė dainos 
žodžius po visą svetainę.Ma- 
lonu buvo klausytis; ji turi 
tikrą artistišką “galente” 
ir, kaip vokiečiai sako, dąi- 
Įnavo “mit Gefūhl.” Mon- 
telliečiai turėtų remti p-lę 
Malviną-ir leisti ją toliaūs 
balsą lavinti. Ji turi daug' 
artizmo. y

Motepų oktetas dainavo 
Bertletto “A Dream. ’’ Gra
žiai išėjo. Vietomis sopra- 
nos biskį perdaug pridavė 
“forte,” manau geriau būtų 
skambėję jeigu būtų prisi
laikiusios “sotto voce.”[ -—...--------- ___________

I Choras dainuoja “Song of 
Ithe Seythe”‘ ir “Karvelėli.” 
Pirmutinis gal išėjo šiek 

[tiek silpniau.,kadangi nebu- 
|vo galima suprasti dr norė
ta įvesti “staccato” ar “con 
brio.” Antras buvo?“Kar* 

[ velėti. ’ ’ Pirmutinis tai buvo

AiT • A

Antrą progromo dalj pil- 
Šv, pa

rapijos ^loras, ^ M. Kar
bausko vedamas.. Dainuoja 
tris dainas: “Vilnius,” 
“Anksti 'rytą rytelį” ir 
“Vakaro ilgesys.” Choras 
gan - skaitlingas, matytu 
rinktinis $o. Bostono jauni-.

\ J ’ 
’ “Vilnius,'’ sakyčiau, išėjo 

silpniau, nes buvo perdaug 
“fortą ** Vietomis balsų gar- 
sumas buvo toks, kad nebū
ti galima geirai suprasti žo
džių. Kitos dainos išėjo vi* 
dutiniškai. Vietomis trūko

■

i

'441 -i

t,T'r T -Ti*' »jHgĮįįM

leidžiamą “Aušrą,” į 
norėdamas turėjdjjį 
tėvynairiiu

M^INSS SVKAKČV-

ną sukanka vieni metai nuo- gilios meilės, 
tos dienos, kaip mūsų sdne- kas tiktai priBiiri&lĮ 
lių sostinės Vįlriiąi& bažny- r 
čių varpai liūdnai sugaudė 
pranešdami pasauliui liūdną 
žymą -
Dr. Jono .Basanavičiaus 
mirtį. 
‘ Visos * kultūringos tautos 

gerbia savo didvyrius, net 
senovės aigiptėnai tsate di
džiausius paminklus —r pirą- 
mydas savo vadų atminčiai.

Lietuvių tauta daugiausia 
turi gerbti tą žmoguj kuris 
jos gerovei, jds tautiniam 
atbudimų^ pašventė nę'die
ną, nė metus, bet visą savo 
amžių iki grabo lentos, 'ėtirb- 
damaš savo brolių labai.

Jei kada nors buvo kokis M ' * ‘■ f • -
lietuvis, kuris karštai mylė
jo savb trvyn£ Lietuvą, tai 
a. a. Daktaras Jonas Basa
navičius bus jų visų prieša
kyje, nes jis ne dėl garbės, 
bet dėl savo brolių naudos 
pasišventė ir dirbo, kiek tik 
jo fizinės spėkos jam leido 
dirbti. ’

A a. Daktaras Jonas Ba
sanavičius buvo tiesiog'in
spiratorius ir kitų Lietuvos 
tėvynainių, Lietuvos Himno 
autorius Dr. V. Kudirka, 
kuris jau lenku save laikė, 
perskaitęs Dr. Jono Basa
navičiaus išleistą “Aušrą” 
graudžiai apsiverkė. Išsiver
kęs pasijuto* lietuvis esąs ir 
ūmai nusikratė visa ko, kas 
jį lenku dalė, palikdamas

jųna Petrulienė. Malonus 
...• ajsas retą- 

nkės. lietuvaičių 
iųi*Į&rpe. Balsas 

lis, reikšmingas.
’ Baspsohot“Asleep in the 

Dėep” —- Antanas Blaževi
čius. Čionai vėl turėjome 
progą išgirsti irgi~neprastą 
balsą. Nežiūrint kad Anta
nas dar jaunas vaikinas, yio- 
nok parodėką jo balsas gali. 
Ypatingai geįgn paėmėžb- 
mutines gaidas. Augštėsnės 
išėjo šiek tiek šiurkščios.

■/

Užbaigai choras dainavo 
dvi daini: “Song of the Vol
ga Boatmen” ir Kentucky 
Babe.” Pirmutinis atsižy
mėjo savo “legere” ir. “es- 
tinto.” Antras irgi išėjo, ge
rai, tik sakyčiau kad solis
tas gąlėjo būti biskį garses
nis, vietomis jo balsas dingo 
choro bangose. _____;

y Vedėjas p. T. F. Burke už 
surengimą viso savo dailės 
programo užsitarnauja di
džio pagyrimo. Tai tikras] 
artistas ehoro vedėjas. Ypa- 
tingai buvo galima pastebe- 
ti kaip jis kiekvieną .choro 
narį laikė pilnoje kontrolė
je ; retkarčiais tik mostelėjo 
ranka, kada norėjo išgauti’ 
iš choro “accrescendo,” 
4 4 acčoppiato, ’ ’ čte. Čia pa
sireiškė balso ir dailės su-

v>

Solo “Mamyte.” Nauja 
Monterio žvaigždelė p-lė ju- 
zepina Kašėtaitė pirmą sykį 
pasirodė So. Bostone. Gra
žiai pasirodė. Nežiūrint kad 
jauna, bet pasistengus, atei
tyje gali išsidirbti į gerą 
dainininkę. Jos balselis trau
kiantis, malonus, skamban-1 lietuvių choras, kurį kada 
tis ir ne šiurkštus. Laikas [nors esū girdėjęs, kuris taip 
nuo laiko buvo galima paste
bėti šiek tiek nerviškumo, 
bet kas iš. artistų neturi? 
Reikia p-lę Juzepiną pagir- 
ti už saldumą ir. švelnumą 
“Dolce” ir

•r ...

artistiškai sudainavo šį mū
sų tautos: nemaraus kompo
zitoriaus, Česnausko, muzi- 
kos tvarinį.—44 Spinanto’Lin 
44mollemente”, puikiansiaį 
išsivystė.

Btttke, Žytuus ėliorų irNym- _bega Šešupe,
vedėjas.

Padainuojd’ ^‘Vilnius,” 
l?‘“Pas Motinėlę,” “Vai Da- 

iriąu tyseles.” ’
Jeigu kada nors girdėjau

■ r - • - - J -

________“con bežlezza” 
balso nudavimą. T“ Dabar pasirodė nauja

Toliaus choras padainavo jaunutė Montello žvaigždu- 
dvi daini Rimsky-Korsakoff Įtč, p-lė Adelė Zagurskaitū, 
^Cherubin Song’*~ir~Kaea- Įsmuiknrinkė. Griežia Kd- 

rai išėjo, ypatingai |Puszta.” Yra visokių smui- 
inė, pridavė tikrą kininkij. ;

ytinį skonį “geisthch;” L 
antra melodijos nudavimas [rikos krypsnį ir muzikos

derinimas.
7 -5 rcO

^JTau rodos, kad choras 
dūvė perdaug? anglų kalbos 
dainų, nors tiesą .pasakius, 
ir anglų kalbos dainomis jie 
parodė-tikrą dailės supratu 

^rToBelo “ TheSongofthe mą>... Lietuvių kalboje irgi

4®\
W - - T" -

B

darba, jisai vį 
na mylėjc.

jjynms Jaukute,
----■?. ' t f 

Kryžius apsenęs; ką prie kelto 
Krūva akmenų sukrauta prto 
Vis gyvealtnų lietuviu

■ ; ;
Taip jam ir pylimas 

kryžius ir krūva akmeųų yū 
priminė senovę lietuvių taii 
tos ir jisai viską karstai my 
tėjo ir tos didelės meii& dg 
ka mes susilaukėme Kiųfo 
kos, Višinskio. Vaįčd^^ 
Gustaičio, ir. šimtus . 
prakilniausių tėvynainių^! 
a. a. Daktaro Joųo p^ms 
jį Barbą visomis pajėgoO 
stūmė pirmyn.

jei mes gerbiame 
Kunigaikštį Vytau^fallį 
mokėjo sutvarkyti Lietuvą 
valstybę taip, kad vi^fįgi 
laikinis pasaulis jį gerbė 
tad privalome gerbti tą žino 
gų, kuris ne savo aukštai 
me, ne turtais, ' 
mokslu ir kėrsia " 
meile pajėgė išbudinti šįri 
mečiais paniekintą it u? 
mirštą tautą iv-pastat^įj 
greta galingiausių 
tautų — į.nepriU^« 
valstybių tarpą4 j

Amerikonai geibia ĮĮĮįI 
Washingtoną kaipo gabų M 
ro vadą ir 
zidenfą ir jam paminklų 
suose miestuosę,yra,j^«F 
tę. Pagerbkime ir meą ŠM 
.ggi&aųsi tautos 
vadą, kuris ne k 
karštu tėvynainio 
budino šimtmečiais UŽSt 
dusią lietuvių tautįsę«gįĮ 
nęs— ------

Tiesa, mes _ su ari 
čiais negalime susi 
bet mes visgi galime j® 
padaryti, jei mes par< 
me bent didelę meHėį.1 
degė a a. Daktarai- 
link savo tėvynės. Amen*! 
Je mes skaitome apie 
milijoną lietuvių, jei čtesifl 
tik po dešimtuką nuo 
tai jau sudesime irHąnlfl 
stančių- doleriu ir už tuos^f 
niguš ne vieną, bei kelis P 
minkius a. a. Daktarui J 
nui galėsime pasta0^^^

Gerbkime .savo 
vadus pastatydami<įž 
bingai a 
kurs 
delį pasišventimą M 
tos labui..

Vasario lb-tą aaiS 
a. a. 'Daktaro Jonp Sk 
vičiaus paminkiau pas 
jo darbuotę pagerbti;

Lietuvos patriarko r T

ra, pastebėta, kad: choristai, 
vietoje žiūrėti į savo vedėją, 
dairėsi, šaipėsi, žiūrėdami į 
žmones. Tas ypatingai buvo 
galima pastebėti iš tenoriu, 
ir alto. Buvo gaila matyti, 
kad tas darėsi. Vedėjas^ ma
tėsi, dėjo savo širdį ir sten
gėsi kuogražiausiai atlikti 
savo užduotį.

Solo J. Banys 4 4 Caro mio
Bien” ir “Tų mergelių” iš
ėjo gerai. . Vietomis išrodė 
kad artistas buvo perdaug 
persiėmęs “freddo.” Pia
nistė p-lė - Adelė Piniutė 
akompanavo gerai.

Skambina artistas M. Yo- 
zavitas Chopino “Scherzo B 
liat” Gražiai atliko. Mu
zikos akordai lygiai išdalin- 
ti. Gabiai naudoja “volteg- 
giahdo.” '?

Solo iš “Choeolate Sol- 
dier” dainavo p-lė Anastazi
ja Raudoliūnaitė. Veikalas 
sunkus, reikia paimti labai 
augštąi. Išėjo, neblogiau-' 
šiai, tiktai sakyčiau, kad bal- karščiausiu lietuviu rr net 
šas-per-daug .garsus, būtų 
buvę geriau kiek sušvelni
nus.,/

Pasirodė artistas A. Vąi 
nągaitis. Trumpoje apžval-

LietuvosMimno^autorium
Kas turėjo progos per

skaityti a. a. Daktaro Jono

Išvados

T.

tevyn

zJjj
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netrukfea gražių muzikos 
veikalų.._ Jų- artistiškas 
“Karvelėlio, U>4 4 Klip, Klap” 
sudainavimas- parodė, kad 

ir balsų suderinimas teikė Į skonio perdavimą. Bet p-lė lietuvių dainos ir-gi GRA- 
ė. jauna dar mergaitė. ŽIOS.a “Andacht.”

Žinoma, kiekvie
nas turi savo ypatingą ihu>-

Solo “Just a Wearyin for 
You” dainavo Antanas Du
bosas. Jaunas dainininkas. I 
Balse šiek tiek trūko 44 Vi- 
vo” gyvumo.

Solo “Love Serids a Little 
Gift of Ruses” dainavo po
nia Barb. Rokl^vičienė. Vie
tomis trūko “aceelerando. ” 
Bet’ balsas gražiai suderin
tas. Manau, dainininkė ge
riau galėtų ąugšteshęs balso 
gaidas paimti jeigu naudo
ti! “pąrlando” skonį.

Trumpėto solo “My Old 
KentuckyHome” teikė An-

/chorą, kuris mokėjo pri-
• traukti žmogaus širdį prie 

;į savęs, tai šis choras tą pil
nai padare. Išgirdus dainą 
“Vilnius” ištiktųjų pridavė 
tą “majestotiškumą.” 44Con

y alterezža’” berods aiškiai
• matei kaip visa lietuvių tau- 

i ta stovėjo prie pasaulio var- 
į1 /tų. ir su nuliūdimu “lagri- 
į nose” šaukė į visą pasaulį: 
C “Ei, pasauli, mes be Vil- 
‘ū niaus nenurimsim.” Svetai- 
’■ nėję matėsi kompozitorius

’1 Vanagaitis, ištikriijų jis ga- 
I. Įėjo matyti tikras ir skati-

. ; tanas RokVevičiųą^ Čia pa- Į 
[ rirodė pučiamo instrumento] 
( artistas. Sakoma, kad iš vi

sų pučiamų instrumentų 
trumpėtas esąs sunkiausias 
pūsti, bet pono Roklevičiau3 
pirštų ir lūpų miklumas sta
to jį į eiles symphonijos ar- 

t tistų. _
Solo “Mano Sieloj,” km*1“! 

pozicija Kelpšos. * *. išėjo vi
dutiniškai. Solistas, pasiro
dė vietomis nusigandęs. Bal
sas gražus, nežiūrint kad 
dar Šiek tiek savyje tari

TAUTOSAKA
* * I; __________■» .

PADAVIMAS APIE KRE
TINGOS BAŽNYČIĄ

Kretingos bažnyčiai sta
tyti pinigus ir planus buvo 
išdavęs smarkus kunigaikš 
tis. Bažnyčia turėjo būti 
graži ir labai didele, bet dėl 
kaži kekių priežasčių ji ne
bebuvo pastatyta sulig ku- 
nigaikšičo plano. Tik vargo
nai buvo įtaisyti tokie dide- 

Įli, kad jiems paleisti reikė- 
[ jo keturių vargoninkų. Ku- 
[nigaikštis, pamatęs, kad baž- 
Įnyčia ne jo planu pastatyta, 
Į labai perpyko ir grasinda- 
|mas sušaudyBiąs .bažnyčią, 
Įprivežė dąugybę armotų. 
Žmonės prašė kuriigaiksčib, 
kad paliktų bažnyčią. Ku- 
Inigaikštis pažadėjo. I bet tik 
tada, jęi jis būdamos baąny- 

Į čioj,' vargonams . griežiant, 
negirdės vienu ypū paleistų 

ląrmotų šūvių trenksmo. Ku- 
kščini įėjus į bažnyčią, 

tuoj vargonai buvo paleist 
visu'smarkumu. Tuo pa: 
. .. . 'lt W !

z

dienai matyti. Bet būdamas 
bažnyčioj, kunigaikštis ar- 
motų trenksmo negirdėjo ir 
odei paliko nesugriautą 
bažnyčią. -

Bet norėdamas pajuokti 
lažnyčios mažumą, ėmęs žir
gą šoko per bažnyčią Bet 
arklys tiek nepajėgė ir už
lėkęs iki bažnyčios viršūnės, 
persivertė per stogą Dar 
irdabar nuo žemės matyti

Baigdamas, reiškiu L. DT 
S. rengėjams didį pagyrimą 
už tokį gražų ir įvairų pro
gramą. Bet sakyčiau, kad 
programą kitą sykį rengtų 
trumpesnę, nes ši buvo per 
ilga; "Išsėdėti suvirs-trio va 
landas reikia nepaprastos 
kantrybės'. Kuomet progra
ma tęsiasi perilgai, nyksta 
gražūs apturėti įspūdžiai.

Šioje savo apžvalgoje sten
giausi nurodyti visas geras 
ir blogas programos puses, 
nežiūrint ar tai buvo choro 
ar " individualinių artistų. 
Žmogus savyje tankiai ne
mato klaidų. Iš šono geriau 
galima pastebėti. Tad ir pri
silaikiau tos minties, many
damas, kad kiekvienas su
pras mano pastabą ir savo 
gerumus ar trūkumus. Tan
kiai mūsų spauda kad irHo^ 
giaūsiai atliktus veikalėlius 
iškeliami padanges, bet kokia 
iš to nauda?

Žmogaus gyvenimas pilnas 
klaidų, bet, vieni kitiems pa
dubdami ranką ar tai asme
niniame gyvenime ar spau
doje, statome savo ateitį it 
rengiame geresnį kelią savo 
vaikams.
-L. D. ^koncertas pasta
te dar vieną plytą mūsų iš- 
eivijos meno name, kurį mes 
savo vargais it pasišvęst i mu 
statome atminčiai lietuvių 
Tautas labu

nininko gyvenimo _tikslą.Su- 
dainuoja keletą kaimetiškų 
dainelių. Žmonėms patiko.

Solo p-lės Margaritos Gri- 
baitės. Ištikrųjų So. Bos- 
toho lietuviai 'guli džiaugtis 
turėdami tokią gabią solistę. 
Matyti, kad ji lavina savo 
balsą, kadangi taip švelniai 
moka paimti kiekvieną mu
zikos notą. Antra, ji patrau
kė publiką savo švelnia ir 
malonia išvaizda ir nudavi-

Piano solo — M. Yozavi“ 
tas. Skambina Liszt “Sixth 
Ransedy.” Čionai artistas 
Vėl parodė savo gabumus 
prie piano, ypatingai, kelio
se vietose44 matellato.”

Artistas A. Vanagaitis 
dainuoja jnokingas dameles, 
Matyti, kad žmonėms pati
ko, nors vietomis žodžių 
reikšmė išrodė biskutį per
daug “reikšminga.”

Baigia programą šv. Pet- 

aLparapijos ^otss. J)ąį- 
nuoja “Vėjužėlįs.” Gari 

jis juos neva gražiai išėjo. Klausant gir

dėjosi, kaip vėjas švilpė, ir 
siūbavo. “Molio Uzbonas”

* J

Visiems- atsistojus uždai
nuota “Lietuva Tėvynė Mūr 
sų“”'

Vakaras baigėsi Ud8 P. 
M. . . ;:f
, Pas ? visus susirinSusius
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persivertęs pėr bažnyčią rai
telis. . . . X ’
- Žmonės, /pavydėdami ki
tiems tokių galingų varge
lių, nutarė meistrą nužudyti. 
Meistrą sugavus, jie prašėsi, 
kad jį laisvai prileistų prie 
vargonų, ~ 
pataūysias ir dar balsinges- 
nius padarysiąs, žmonės pri-|i 
leido, bet meistras vargo-lifgi gerai išėjo, 
namą kaži ką padarė, kad 
jie visai nustojo savo balsui; 
gurno ir dabar vietoj ketu-
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Buk idėjos apaštalas! 
Platink “Darbininką!” 
Vaina H ar tpKpina.f

-J ‘
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NEW HAVEN, CONN.
*'»■

Kiekvieną metą Kalėdos

C. Kukiutė; Po
nią Pipsė, viešnia — M; Ar-

Z. *

• y

• Nuo pleiskanų 

' Naudok 

'RuJfles

"vaikų

u p..

... . v,.K.teatras. t
kte^nyųje.-..Mįnętą ycikalą pųbažn.vt i nė j svetainėj. Ro- 

ies jgpįltįę sekanti: Raųląs— 
K. Nąviekas, Paulina.-y- 
Kudirkiutė, Jonas Ė. Ja- 
sioniute. Rožė Vz Ado
maičiutė, Ona — S. Navi- 
kiutė, Juozas -rV, Paulaus
kas, Barbora — M. Stopiu ^

čią. Pirmiausiai atkal
bą Rožančius, kądDie- 
uteiktų stiprybės dar- 
s blaivybės idealui. At
ras rožančių mūsų kle-

loš gabiausi katalikų artis- 
ta ii Prie to bus įvairūs pa
margini mai kaip tai dainų. 
Viskas pririiošta kopuikįau- 
siai. Prie progos primenu, 
kad “Cingu-I ingu” veika
us yra vienas iš juokingiau

sių if labai pamokinantis.
' Senis

, A ’
■ .w :•*

Programas ZGelių Kara
lystėj©--
Klauhų —Mrybuš'; Daržely
je-

Jakaitis pa- ]au]-jamos su džiaugs- 
__________ .ša linksni v-* 

žmonijai.
darbuotis blaivybės j 
Širva plati tik dar- j met^šios koloniją ka- 
mažai. Po pamoks

imo visi nariai iškilmingai L .'' -i
Naujino blaivybes priža- 
^./Peerito gruodžio mėne-

^etiniame Blaivininkų 
ištrinkime nutarta, kad šį 
etiLZprieš -kiekvieną mėnė- 
B^sįąirinkimą visi nariai- 
is susirinktų į bažnyčią pu- 
i po sęptynių vakarais; kur 
lis kalbama rožančius.

-
jjjgfty į ----------- . .

- Salėjęs
♦C- . ' ’• • .*

įč pamaldų susirinkus į 
Įg< valdyba išdavė rapor- 
Cpraeitu metų darbuotės, 

š' -raportų pasirodė/ kad 
raeitus du metu stengtasi 

rbuotis, bet blaivybės dar
gi buvo nupuolęs iki že- 
ausi o laipsnio. Iš apie 

narių, vos tik apie pusę 
ato narių beliko. Blaivi- 
ikų knygynas nebūto pri- 
irimas ir tomis knygomis 
kas ~ negalėjo naudotis, 
aną: metams išrinkta tam 
asurkomiriTa knygų srr- 
irkymui ir kiekvieną sek- 
idienį po mišparų kas tik 
rešgąlės gauti -knygų po-

^ia, Knygyno piržiū- 
RŠtojas—kiekvienam . nariui 

jpaus. Blaivybės nartai J/ >" ** Vras gauna veltui, užsidė- 
* z

reikalingą kauciją, kad 
Eras sugražins. Kiek vi e- o** — **—’ *
jrarapijonas gali minėtu 
gymi naudotis_ Perskai-
~Viena ir tą sugrąžinus, 
A kitą. Ekstra mokes- 
hereikia mokėti tik už 
& kaucijos $1.00 ir.$1.00 
sųtymą. Skaitytojas ga
udutis metus laiko. Tai- 
asinandoki te proga. -

risijų Raportai. * ' * • .
3 komisijos raportų 
kad jau viskas pri- 

bapvaikščiojimui Blai- 
tų metinės šventės lai- 
nabuyčių. Pirmiausia 
Baimingos <šv. Mišios 
wka' minučių iki de- 
yte. "“ Visi nariai ’pri; 

$ • susimkti penkiolika 
dų po devynių į salę ir 
_eis į bažnyčią su sa- 

Įiava. Laike šv. mišių 
rie šv. Komunijos in 
te. T ą pačią Sieną ant- 
tendą po pietų bus sta- 
(gražus ir pamokinan

tis ‘4 Cin-gH-tmgtt, ’

Įgnsietns. Visastya- 
rns bus šv. Kazhnie- 
čiai. Tas viskas bus 
ą vasario. Taigi ne- 
ite dienos.

k -centų suaugusiems, 
hr 10 centų. Bilietus

Į rin^mia^rX^ėk 
sakąs savo rolei. Būtent : p.

■ y
kauskas — Antano Bružo, 
K. Breitmozeris — Jurgio 
Vaitkaus - (Lcvistbaiėtis),

— “Ponia Tipsė J. Stbelčiūnas -;jnilijonie- 
ir Panelė Pipsė.” Veikiau- riaus Tompsono, Ą. Rimas

' Dr. KąlnaiČio p-lė P. <Grigar 
liūnaitė — Onos, p-le O. Je- 
reckaitė—Marytės, F. Fran.- 
konis — Bums, K. Breitmo- 
zeyis — Bradlcy.

Apie lošėjų gabumus buvo 
jau daug spaudoje prirašyta 
dar prįeš lošimą, na ir vi
sos tos pranašystes išsipildė.

• Žmonių atsilankė mažai.

J. Jankus, 
as’Alėnuię 

— K. Tamošauskas. Choras, 
jaunimas. ; 1 '

. Vaidinimas nusiseku - k - 
uopeertės” vaidinta

*
j"" z Tr? A ’

5 d.< vasario,'So. Boston, \ 
Mass., v^rare.^;'^

• < <: y v - 5
9 d. vąsarių, ^orwood, \ 

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

Mass., 7:30kvakare.
. 12 d. vasario. Woreester,

■

yfiūs ir “Žemčs Ro- 
į komedija — 

• • y L''■
įonių susirinko daug.

Svetainė truputį aukštokai,

dėlė, sccnerijo^ gražios.
Vaikų, operetė išėjo kilo-' 

puikiausiai. Klaunų — dry- 
lius prasčiau. -Darželyje 
drylius puikiai. Komedijos 
lošėjai savo roles suvaidino 
yęrai. prijuokino visus. Tai 
nuopelnas visųpirma gabios 
vedėjos vargonininkės p-lės 
M. M. Mitruliutės.

Trečią kartą lankau šios 
parapijos metinį teatrą; tre
čią kartą parsivežu kuoge- 
riausius įspūdžius. Kaip ma
lonu kuomet mažoje parapi
joje, bet sutartinai veikiant, 
didelius darbus nuveikia;

Svečias

. _ ,r j- -n • a- oveiame irupuų auKstoKtu,fe Magde B. Kufflrknite, & ®
Jaunimas — B. Damulevi- „•__
čiutė, J. Viesulą; J. Ęraune- 
liute, V. Balutis, Kaimo mu
zikantas— L. Blažonis. .

Roles bilvo tikrai artistiš
kai išpildytos, o ypač Rati
las — K Navikas, kuris vi‘-

taiikams Kalėdos buvo'vie
nos iš linksmiausių, nes bu
vo“ švenčiamos naujoje baž
nyčioje. Bažnyčia labai 
graži senovės gotiško sty- 

 

liaus. Kūtelė jr alforiai pa

 

puošti kėlė- kiekvieno žmo
gaus sielą prie Sutvėrėjo.

Kalėdų dienoje buvo lai
komos penkerius mišios ir 
žmonės gausiai rinkosi jų iš
klausyti, liemenėlių mišias 
laikė kun. Cibulskis ir pasa
kė gražų pamokslą. Kun. Ci
bulskis savo pamokslais ste
bina visus. Vyčių choras 
gerai išlavintas ir prisiren
gęs giedojo Emersons E 
Flat mišias. Solos gražiai 
giedojo p-lės E. ii M. Šimo- 
lioniutės, M. Jokubaitė ir 
varg. V. Burdulis. P. Mede
lis ir I. Navickas.

“Tautininku” Vargai
“Kelios savaitės atgal te

ko patėmy’ti ‘‘Sandaroj” 
korespondenciją užvardintą 
“Iš Ne\v Haven’o Lictiivin 
Gyvenimo;” Nors toji ko
respondencija “užėmė visą 
puslapį, bet joję nieko nepa
sakyta, o t i V skundžiasi” 
vargšas, kad rtoka-likėjų,- 
ir kad jaunimas neveiklus. 
Kasgi kaltas kad jų tarpe 
stoka veikėjų, arba kad jų 
jaunimas - neveiklus ? Kata
likai turi veikėjų, ir jauni- 
mas-yra veiklus,-susispietęs 
į Vyčių kuopas rengia Įvai
rius vakarus.

Matyti, kad susirūpinę ir 
naujos bažnyčios reikalais, 
nes sako, kad parapija ne
gauna paskolos iš bankos. 
Patartina rašytojui tos ko- 
respondvencijos nesirūpinti 
svetimais vargais, nes gali 
pakenkti sveikatai. Paskola 
iš bankos gauta be atidėlio
jimo. nes nuosavybė verta. 
Toliams pasigiria kad jų su
tverta Namo StatymovBen- 
drovė per keturius metus 
išpirko už f4,000 serų. Nagi 
stebuklai; kad per keturius 
metus tokią '^milžinišką” 
sumą sudėjo.

Nagi kada buvo snmanvta 
pirkti nauja bažnyčia, kata
likai. suėjo ir Įier kelias sa
vaites susukavo apie $5,000 
Pasirodo kur vra duosnu- 
mas ir susipratimas. Dabat

sus prijuokino su savo dai-( 
nomis, šokiais ir dejavimais. 
O. Kudirkiutė, Paulinos ro
lėj, taipgi visus prijuokino 
savo barniais su Raulu. V. 
Adomaičiui© — Rožėą rolėj, 
gražiai palinksmino savo 
gražiu balseliu. Jaunimas 
patiko visiems su dainomis 
ir šokiais. Priminė Lietu
vą.

Paįvairinimui gražiai pa
dainavo solistė. V. Adomai- 
čiutė, pritariant pianu * M. 
Fedžiutei. Smuiku linksmai 
lietuviškai grieže V. Balu
tis,-jam pritarė pianu V. 
Adomaičiutė. Juokingą solo 
“Graži mergužėlė” padaina
vo J. Krauneliutė, prita
riant pianu O. Kudirkiutei.

Vakaras pasisekė ir ope: 
vėtė visus užganėdino, ypač 
tėvelius, nes jiems buvo 
linksma , klausyti dainelių, 
eurias jie patys, dainavo 

; aunystėje, Lietuvoje.
Daugiau tokių vakarti — 

Vyčiai!
Korespondentė

NEWARK, N.J.
Darbai nepergeriausiai ei

na. Kitų kolonijų darbinin
kams patariame nevažiuoti 
čia darbo ieškoti, nes bedar
bių yra nemažai. Darbą, ku
rie ir gauna; tai užmokestis 
menkas’.

Iš Jaunimo Veikimo.
’ z ų • • ♦ ’ z •
> Sausio 8-tą d. šv. Cecilijos 

choras vedamas muziko A. 
Stanšausko perstatė operetę 
‘ ‘ plonutę. ’ ’. Žodžiai J. Ste
ponaičio, muzika Vanagai- 

jčio.^Vokiantieji"asmenys: 
Alenutė, jauna' graži mer- 
-gaitė — B. . Venskevičintė. 
Benaitienė, Alenutės motina 
— A. Lapinienė, Ignas, stu
dentas, Alenutės mylimasis 
— A. Verba, .Kastutė; Ale-

tieji L asmenysGugelitnė, 
viešbučio savininkė —O. 
Šemiutė, Onytė, Gugelienės 
tarnaitė — C. Kukiutė; Po
nią Pipsė, viešnia — M; Ar- 
bušauskiutė, Panelė Tipsė, 
viešnia — K. Grimaliaus- 
kiutė. }■' -

Ši komedija publiką nu
stebino ne dėlto, kad yra 
daug juokų, bet, kad artis- Iš So. Boston ’o atvažiavo 
tiškai atvaidino. Tas paro-. 
do, kad šv. Cecilijos chore 
yra artistų iš prigimties.

Garbė šv. Cecilijos chorai 
už vaidinimą ir jo vedėjui 
už išmoki ui mą . ~ i

: ' j.- . .Ten Buvęs

LAWRENGE,MASS.
s*4'* 7'.;■> ,• • ■ * . «*

Nusisekė

Loštas čia milžiniškasis 
teatras drama 5kių aktų 
“Gyvenimo Verpete'” sausio 
15 d, nusisekė. . Kleb. kun. 
F. 'Al. Virmauskis sako: 
“Tai pirmas taip gražus ir 
su tokiu pasisekimu atloš
tos veikalas mano parapijo- 
je. Mat, į veikatąr“Gy ve- 
nimo Verpete” visi lošėjai, 
anot Zupkausko, įdėjo širdį, 
o nevien kad tik “lošti” ir 
pavaišinti atsilankiusius su 
skystu — nublukusiu pro
gramų.. . Geriau rengti re
čiau, bet geriaus žmonėms 
ką graudingo parodytu -v—— • 

Lošėjai tam veikalui buvo 
ieškomi su žiburiu ir jie su- 
rastiPoTznibte, kad ieškomas 
daiktas vra brangus. Ko ne
rasite Lavrence, tai kreipta- 
si į “Levviston, Me. ir iš ten

vežimas, is - Hayerhlll’lo o 
vietiniai tingėjo.. Dabar gai
lis sužinoję nuo buvusiųjų, 
kad buvo vienas iš gražiau
sių teatrų. 'Didžiuma išreiš
kė norą, kad veikalas pava
sarį .prie' pirmos progos bū
tų pakartotos, tai gal dau
giau žmonių pasinaudos. 
Čia minimo veikalo sulosimu 
rūpinos Moterį] Sąjungos 16 
kp. Tad, kuopa ir reiškia 
didelės padėkos čia paminė
tiems asmenims už jų pasi
šventimą 
i

Pasipelnysi ir pats!
Tik nelauk! Hurry trp!; ~nutės draugė -—M. Sakevi- Inersigaberita. O - Le\visfone

B. Bone
* ■< Į“ 5į.'^.'4. JLjrdd

ELIZABETH, N. 1/ 
- Parengimų buvo ir bus, 
bet tokio niekuomet kaip 
kad Lietuvos Vyčių 52 kp. 
rengia Vyčių šokiai būna 
linksmiausi, o ypač šie bus 
O. K. iš visų pusių. Šokiai 
įvyks vasario 3 d., 8 v. vaka
re, Lietuvių Laisvės Svetai
nėj. Pelnas nuo šokių ski- 
riamas- Vyčių—organui ir 
spaudos reikalams. Muzi
kantai bus geri ir griež įvai- 
riųdvairiausius-šokiHSx_Drįz 
zų bus daug ir kurie būsite 
— nesigailėsite. Bus valgių 
ir gėrimų.—La

........ ' Krakmolas

12 d. vasario. Woreester, '
j. . r " i •

Mass. z
* i'ė.,

’ 13 d. vasario, Athol,
i-i 4 

vakare.
.. . v .X |

d. vasario, Camb 
Massų .7:00 vai . vakarė.
' Nuoširdžiai prašome gi 
biamų klebonų ir sąjun 
čia minėtose dienose suren; 
ti viešniai, iš Lietuvos pr&?A^ 
kalbas. Jeigu dėl svarbi 
priežasčių nebūtų diena pa.-',', 
togi, tai prašdme tuoj ip®a-^'-? 
pešti komisijai ir gal bus ga?T 
Įima pakeisti dienas.

Prasprne kreiptis liuKadr - 
resu: O. A. JaAiene, 1428 
Columbia Road, South BožjjB ’ 
ton, Mass.

> ’ ' '"‘/'MjjiŽf'

Ne tas žmogus ilgai gyveno,
kuris skaito satr daugiausia 
metų, bet tas, kurs daugiau- 
sia gyvenimą jautė. — Jonas 
Russo. ”

- '■- ~ ~ >'''

S j gB

tvirtu
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f*?
fra.

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

Kova dėl Vilniaus dar tik prasideda. Ji bus smarki ir 
audringa, nes lietuviai nenusileis Pilsudskiui nė ant nago 
juodumo. 4 , v

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

“Darbininkas” turėtu rastis kiekvieno lietuvio namuo-
* z * ' ’ .

se. Žmogus be “Darbininko,” tai taip kaip siuvėjas bė 
adatos.

Delko “Darbininkas” toks naudingas ir ręikalingas? 
Nagi dėlto, kad jis yra geriausias darbininko draugas ir 
patarėjas.... . „
t Delko “Darbininkas” toks įvairus? Į>eRo, kad į jį 

rašo įžymiausi literatai: Kun. K. Urbon 
J. Jakaitis, K. Krušinskas, V(pk. Frau! 
Daknysį A. Padegimas, Kurk A. Daugis, S.; Bugnaitis, Kl.

Kult J. 
lis; Kun.

M. BINGELIS
visų, Sausio Ž5 d-lnirė Mo

tiejusJBingelis, 48 m. am- 
žiaus. Laidotuvės su iš
kilmingomis Liet, bažny
čios Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios, kur, 
buvo atlaikytos trejos ge^ 

-dalingos mišios, tapo pa-, 
laidotas į Mt. Benedict’o 
kapines sausio 28 dVDŠt 
dotavęs aprūpino;, ^abo
rtus p. P. J. Aktmeričius, 

iš So. Boston, Mass.
. Laidotuvėse ^dalyvavo 

daug giminių bei svečių 
iš tolimesnių kolonijų, ku
rių tarpe buvo: velionio 

broliai K. Bingelis, V. 
Bingelienė iš Cambridge, 
V. Savilionis; A. Bingelis 
iš New Jersey ir sesuo D. , 
Katkevičienė, iš So. Bos- 
ton’o. Bingeliai ir Zegos- 
kis iš Lynno; Viščiniai iš 
NewtonoTKrtišienė sn sū= 
narni iš Nashua; Gaidienė 

iš Hudsono ir kiti. Velio
nio kūnas btfOo-pašarvo- 
tas pas brolį K. Bingelį, 

širdingai dėkavojame 
giminėms ir dnagtiMPti^ 

dalyvavimą laidotuvėse ir 
graboriui P. Akuncvi- 

'čfad už pavyzdingą laido
tuvių sutvarkymą ir put-

į i ' y ‘ • '11'’’ ■.

Nuo sausio 1 d. šių metų prasidėjo prenumeratų vajus 
ir tęsis iki kovo 1 d. Per t.-ų lai kąprenu merą tos kaina yra 
nupiginta.

PRENUMERATOS KAINA NUPIGINTA

Naudokitės proga. “Darbininko”* prenumeratos kai
na vajaus laike yra tik $4.00 metams • pus^jnetų $2.00. 
Vien tik penktadienio numeris metams $2.00; pusei metų 
$1.-00. Į užsieni metams $5.00, pusei meti; $2.50. Vien 
tik penktadienio nnmeris $2.50. .

Šis nupigihimas bus tik laike vajaus, sausio ir vasano 
mėnesiuose.

KVIEČIAME I TALKĄ

L. D. S. narisunslr “Darbininko” skaitytojams vra 
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; 
nuo pusmetinės 25 centus arba 50 čėnttt vertes knygų; nuo 
metinės prenumeratos vien tik penktadienio numerio 25 
feentug įrba 50 centų vertės knygų. .

Nauji skaitytojai vistiek gauna nupiginimą ar jie pa-
katalikų priešai matydaiųi Zabulionis, Kun. F. Juškaitis. Kun. F. Virmaiiskis, Kun. tys užsirašo arba per tarpininką. Skirtumo nė'.Tk^ 

“Darbininko^skailytojai ir 
naršiame'vajuje pasidarbuos, kad padauginus 
kų Šeimynėlę. Gražiai pasidarbavę^ vajuje galėsime sau 
ramiai važiuoti su ekskursija Lietuyon. - z
- -Dangūs 
ba čekiais&uo adresu:

’■ > •». k y

368f Wert Bto58w»y

kad katalikai įsigijo gražią 
nuosavybę, nežino ką dary
ti tai nors per savo laikra
ščius įšlfeja neapykantost 
tulžį. Bet kuo dauginus kas 
kalba ir šmeižia to dauginus 
katalikai ganna'jėgų tęsti

K. Vasys, Kun. S. Vembre, Kun. S. Knei^ys, Komp. A. 
Aleksis ir daug kitip Iš Lietuvos rašo: J. Mažeika, Mok. 
Mažeikienė, F. Viraks, L. Vitkąuskas, Kun. Grinevičius- 
ir daug kitų profesionalų, studentų ir darbininkų. '

“Darbininkas” turi daug bendradarbių, prietelių ir 
rėmėjų dėlto, kad yra pačių darbininkų leidžiamas ir kad 
jis yra, vį^na» iš įžymiausių katalikiškų laikraščių.

- “Darbininkas-” eina didetio formato, 8 puslapių, ilius- 
' M! M" ' ”<r~:

s

igūs už prenumeratas siųskite money orderiais ar-

“DARBININKAB”
5:4» South.Boston, • Mus.

K. BINGELIS, 
Velionio

Velionio
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Tūkstančiai keliųveda prie 
paklydimų;prie tiesos^—tik-1 
tai vienas. — J. J; Russeu.

LDS. CENTRO VALDYBOS

SUSIRINKIMAS
> Vasario 8 d. 7 vai. vakare, 
“Darbininko” administracijos 
kambariuose įvyks L. D. S. 

centro vaiayoos susirnuniuas. 
Susirinkimas svarbus. Kvie-

* •' * ? 
>■*■■*■■■ ./ - h

irVaMtff^

,rr,^.

— Kažin kiek čia galėtų 
būti žmonių šį vakarą ? * ■

— įlinku pasakyti. Ąš 
dešinėje pusėje suskaičiau 
350 galvų.

' “Beeinu” kad “Darbinin
kas” uždifbs $1000.00.

.. s • ' • • x.w.z

kalbint moteriškę, ir teikti

savo turto rierketuris rnetds 
ir kiek draugija įdėjo savo 
pinigų kddmet ji-pirko tą

• ■' ‘.vi* * * Sausių 
: to ir Pm

— Kažin ant kokio pia
no skambina? • ' v ’

— Kodėl kiauši?' 7 ’ T
— Išrodo kad Voše. Nes 

mes dirbąmė pipnuš jsjr tri
mis kojomis.

nepapras- galite padaryti-kitus kultū- 
Atstovavo. ringais ir pavyzdingais žmo- 
įės. nėmis, jei jūs patys esate be’
> paklaus- 'pavyzdžių ir kultūros. Kas 
rmininko, tik buvo L. Ū. Klubo susi- 
i fmansi- rinkime, visi galės liudyti, 
šo įeigif ir Š^idHifečių, kad san-
iekretorus dariečiai kėlė vaidus it'U^- 
lvo rapori kalbėjo Į reikalą betprdvar- 
) pasipylė džiavdsr it šmeižė, kas tik 
i tokišra- nesutiko/ kad namas būtų 
i nėra jo- parduotas už skolaš. “San- 
^triškVĮdaioS^kuMrrar sekite^ą.

-Pagalios buvo balsavimas 
parduoti namą, atH&v

savo pastabas kąshnk geru- 
mo .ar blogumo progrąmo. 
Moteriškė gan įlgąi 'MvBjo. 
Galutinai išėitn&jjai^eliįa 
rašė ką tai ant savo progra-

■^J?Ln£ra nosis sandarie- 
čiąms, taj. svąrstymas ar na- 
inąs. tūri būti parduotas ar 
ne. Klausimas buvo’ labai 
svarbus ir visi kalbėjo. Vie-. 
iri nurodinėjo, kad namas 
turi būt parduotas, o kiti, 

kad namas būtų parduotas 
buvo vien sandariečiai. Ki
ti nurodinėjo, kad namą jei
gu turime parduoti, tai tam 
kas. duos daugiau. .“

čia turiu "padarytį kelias 
pastabas: šiuose ginčuose

— Mama, žiūrėk kaip ta 
mergina “graijina” ant 
skripkos.

t
^-TvlBL-vaikeli^-pakĮaiĮL 
:k,.kaip tas. lede griežia 
ant piano. .

' *
~~ Dainuos naują dainą “Pa 
sirenkant.” ; ‘ ■

MIKALONIS NAUJOJE 
’ r VIETOJE

J.^Mikalonis, real ėstatė ir 
insuraneepardavejas, kuris 
per kelius metus'turėjo ofi
są ' po numeriu 4-25 W. 
B roadwayr perkėlė savo ofi
są - po numeriu 366 Wėst 
Broadvvav prie Lietuvių 
Prekybos Bendroves Ir 
—Darbiu inko.^ ~

Dabar prie “Darbininko” 
yra Lietuvių PrekyboS/B-yė, 
kuri; parduoda ‘laivakortes, 
siunčia'pnrigtafc į Lue&tvąrir 
į kitas šalis, parduoda im- 
pnrtuntns š .Lietuvos saldai" 
nes ir kitokius daiktus; J.' namą. Raporte niekas kitas 
Mikalonis, kuris padruoda neskambėjo kaip tik bloga 
ir maino namus, ūkės it lo- pusė namo stovio. Nariai 
tus ir apdraudžia nuo viso- užklausė bardami board of 
kių nelairąiū:’.Feliksas Za- direktorius, delko tinkamas 
leckas, kuris- parduoda ge- raportas nebuvo iš finansi- 
riąusių išdirbysčių radi o nį0 stovio pagamintas. Vie- 
priimtuvus. , naš iš board of direktorių

Jų telefonas yra So. Bos- pasakė, kad pėb du susirin- 
ton 2334. . kimu board of direktorių, fi

- ...... nansinių knygų negalima
Būk idėjos apaštalas! buvo gauti, nes jos buvo

. Platink “Darbininką!” rankose valdvbos. kuri susi- 
Vajus dar tebeina! deda iš sandariečių ir kurie

i... . Pasipelnysi ir pats!. nenorėjo nikio raporto dūri. 
Tik nelauk! Etery op! ti L. Ū. Klubo nariams.

Brangus Broliai ir Seserys: - .
l • ■■'.-■ ■■ .—------ ------ v - -

‘ Raudonųjų lietuvių bolševikų būrelis, sužinojęs apie 
Gerb. Atstovės prakalbas, paskleidė nešvarių šmeižtų 
aut gerb.’Atstoves ir/Lietuvos Katalikų visuomenės, 

mums, ne naujiena. Šmrižtas tai įgimtas bolševikų 
amatas. Nenuostabu^ kad tą savo ginklą jie čionai nau- 
dbja. Juk lietuviaiiboBerilai vergauja rusams ’ir žy-, 
dams. JiemsLietuva ne tėv|nė. /Jie ‘mirtitif Lietūvos 

t priešai. Jie nori/ kad Lietu|os moterys būtų tamsios ir 
ilįvirirasios, nes jeigu*jos bus apšviestos, ir doros, tai 

^bolševikams Lietuvoj nebus;vietos.. IJaigi jie subruzdo 
|«ikdyti apšvietos darbą, Bet ar jų klausysime? Nie-j 

l&dos! Darykime kaip tik jtems priešingai. Jie sako : 
rt| cento. Tai mfes tyčia aukokime Gerb. Atstovei kuo- 
gftusiausiai, kad Lietuvos mžtetys butų šviesios ir doros 
.ii nusikratytų tamsunų-bolŠevikų vergijos. n,į%p

it į-Prieprakalbu bos ri Idibkių margumynų. Jtamuos
I>fe1^*.Grri6^ttrX^udeHūnaitė.-^Visokių

Vyras atsisėdo prie? tūlos 
moteriškės, ir laike .progra-

let sandą- 
ad-užstif-

Sandar ie t iško s . valdybos 
pertas buvo nepriimtas it 

be užsikarščiavimo it pada- narni išrinko tam tikrą ko- 
naudingų misiją, kini paruoš tinkamą

'statė‘sūsiritikimiii <kas bal
suosite “už pardavimą” ir 

■ kac **117 nnpardnriTn^ M TTž
“ne” balsavo didesnė pusė 
L. Ū. Klubo narių ir teisy
bė turėjo pergalę. Ačiū ge
riems, nariams, kad jie ap
saugojo sunkiai darbininkų 
įmokėtus pinigus į palaipi
nę draugiją. Sandariečiai 
nuleido galvas apie 12 va
landą naktį Susirinkimas 
baigėsi vieną kitą dalykėlį 
nutarus. • 7

Rašejas taria ačiū laikra
ščiui “Darbininkui” už vie
šą" iškeli mąLietuvių S^ąlės 
pardavimo klausimo.
-A_l_—--

{vyks Vasario 5-tą d., 1928 
/ pobažnytinej svetainėj

West Fifth Street, So. Boston, Mass
i” / 7:30 Vai vakare

• • /.■■ - -z

, S" Kalbės Lietuvos Uoterą"Atstovė, Gerb. FĖANC1Š-
KA PIKČILINGIENĖ ir Geri. KUN. 8. KNEIŽ1S.

Pntkalbos rerigiamos bendromis pajėgomis P. Blaivi-
49 kp.,-Lietuvos Dukterų po globa.Dievo Motinos

-TS. 'i »* y
H
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orkestrą akompanuojant.

^tMano k;

<gwwwwwgęg>

praktikuojamas Austrą- 
gretimų salų gyventojų, 

i to papročio priežasčių 
inimo jam šbžinotine- 
^ko., Kuomet miršta kas

(V7RUBMAUSKAS)

•». ># '
Nuolatiniai

JaSjl

TOrnnnrm
Kampas pbrchester St. 

ir I&oafhcay 
SOITTIT BOSTON’E

Vžkaudžiij vietą. Saldainiu turi
me narni? darytą. gallalteSta bee- 
erėm). Turtine visokią aaldal- 
nlą pasirinkimui dėl visokią rei
kalą. NeužmirSkite ekvo draugą.

TeL So. Bortoa 0S23 <
LIETUVIS DANTISTAS

Pagelta nuo atartu. 
skausmą, nulipusių nesibaujai 
umatlaino skausmą — kartota 
taip nori. Ir jąs galite fl'tąrĮBt 
aaitalekit Johnson's Red Croaa 
,Plastwj prie skaudamo* vieta 
busit nustebinti ir patenkint 

■komfortu, kur) jis teikia. Jis 
AvetaHna-apimtas vietas, sulatk 
ąrus ir diegimus, sulaiko užde] 
pašalina skausmus iStinlmnoee 
mingam kūne ir sąnariuose.' įį 
ni:tl masažuoja kūną kiekvieną 
-Ir-jo gyduole nuolat sunkias p 
tarno audinį. ‘ ■’.<

NekentSk Reumatizmo agon 
vieną kitą dieną. Jąs galite gi 
tą, puikią pagalbą artimiauno 
nėj, jei tik pareikalOusit Re 
Kidney Plusįer su raudona flt 
pakuly. , , ■'' . - , *

PADEKITE GYVENTI DĖL SAVĘS!
ĮSIGYKITE SAVO NUOSAVYBĘ

■/.> • “ r South Boston’e
tols namas sn“Jirantuve ir dvi šeimynos po TeturTrfs kambaHtTS. Ynr 
a, gazas ir skalhynės kiekvienai šeimynai. Kaina Sti.oOO.
ą šeimyną medinis napias, netoli Dorcbester Street. 3 šeimynoms pO tris 
irtus ir 3 šeimynoms po šešis kambarius. Rendą atneša $845.00 j metus. 
I Lengvomis išlygomis^ ■ ' ,-s
|ą šeimyną medinė stabą ant W. Sixth Street, prieš pat švento Rožan- 
bažnyčlą. 3—4—4 kambariai su [taikymais. $3,7001 Lengvomis Jšly- 

ieją .šeimyną medinė stnbn sn penktą antomobllią garedžtum. City Point, 
Šast Sixtb Street,' netoli L Street. Keturi kambariai ant pirmo augšto 
nkt aut antro. M.-tinlynės, šiltas vanduo, elektra, priešakmiM phizni. 
» 38,800. , , . > 
klausioj vietoj soutli Bostone ant Marine Road. dvieją šeimyną naujas 
8. Pirmame aukšte 5 kambariai- su saulės kambariu it priėmimo -salo, 
une aukšte 6 kambariai ir taipgi saulės kambarys- Yra. piazaL Kiekviena 
naa turi savo atskirą šilto vandenio šilumą. Vist naujausios mados Jtai- 
t.; Vieta dėl garndžią/ 14.S00. . r . - - - - •

Roslindale ‘

EMTL .TANNTNGS, pri
pažintaskaipo pasaulio ge- 
ro būdo'aktorius ir genijus, 
gerai žinomas milijonams iš 
jo vaidinimų, kaip tai: “The 
Way ofailFlesh” ir “Vari- 
ėty> tini zvųigudco rolę 
naujame^ vaidinime ‘1 The 
Lašt "Cfumbanrl,” kuris bus 
rodomas. Metfopolitan Teat
re, Bostone,pradedant penk
tadieniu, vasario3-ciodiena.

“Tlie Lxst Command” y- 
ra istorija apie raudonųjų

Dar ir dabar lengva Įsi
tikinti, kad akmens amžiaus

FORGE 150 METŲ . .pasitraukęs iš "Prūsijos ar- 
ATGAL mijosleitenantas-generolas,

Vokiečiai Suv. Valstijose buvo entuziastiškas rėmėjas 
pereitais metais apvaikščio- Amerikos .nepriklausomy- 
jo 150 m. sukaktuves Von bes, ir jis pasisiūlė Kbngre- 
Stėuben’o dalyvavimų. Va- sui. Washingtonas. ji. pa- 
lley Forge kovoje., * skyrė kontinentinės c.nnįįps

Vallęy Forge yra mažas inspektorių-generolu hJVon 
miestelis Pennsylvanijoj, Steuben pradėjo perorgani- 
ant Schuvlkill upės, apie zuoti visų armiją. Valley 
dvidešimts mylių iš Phila- Forge buvo svarbiausia Ą- 
delphijos. Ir tame mieste- menkos Revoliucinės arini- 
lyje Revoliucijos Karo liki- jos išsilavinimo vieta. Ačiū 
imas išspręstas. 150 metų at- Von Steubenui, armijos sto- 
gaL į^^^yyis pagerėjo ir i trumpą ląi-

AVashingtonas su armija arnnja. pradėjo apgalėti 
iš 11,000 liuosnorių. fenais Presus.
apsistojo 1777 metų žiemoj J Yorktown kovoje Lord 
kuomet anglai paėmė Phila- Comwall pasidavė Von 
d^phia. " Į SteuS^wĮg^g^^*>

Bet. abazas * buvo labai Pasibaigus karuijvaldaa 
prastas. 1 Vyraimeturėjo jo- V^n- Steubenui davė žemės, 
kių užklodžiu, daugumas ne- Jis praleido Savo paskutines 
turėjo čeverykų ir kiti pet '^^ savo mažame; miesto 
neturėjo drabužių.Savp pra- apskrityje žieminėj New 
nešimuose^ /(/Kontinentinio į ° - *1 • M;
Kongreso prezidentui Wash? Ir šiandien Valley Forge,

Šventykla būdavo pavida
le raku arba tikriau, eilės, 
koncentriškų ratų, sudėtų iš 
akmens mrotrūkų. Nuo iš
orinio rato būdavo kelias Į 

OTS iš tos giminės, jo kūną vienišai stovinčią akmens 
^pradžios bėgyje savaitės nuotrūką, kuri vaidindavo 
marina orę, laikant ant-nurodytojo vaidmenį: sau- 
OO^nlatformos. Paskui lčgrąžos r dieną, birželio 
lį|įe§a ’kuną Į jūros kram 21-mą, vaidila, būdamas prie 
|5r,*išskrodę aštriu kiau- aukuro viduryje akmeninio 
ųtų pįįvą ir krūtinę, vidų- rato, matydavo saulę ūžte- 
^Hs išmeta i jūrą. Po to kū- kančią \kaip tiktai už to ato- 
į vėl išstato atviroje vieto- kiau stovinčio akmęnŠPuro- 

jis neišdžius. Jokių, dytojo.
arihčių sakų pobūdį, me- 
siagų apsaugojančių mu-
Ujas nuo puvimo papuasai žmogus statydavo savo pir- 
sesingai aigiptėnams, ne- mvkščio pavidalo šventyklas 

. Ktiomt kūnas' iš- astronomiškai tiksliai/ 
»ųsta, jį papuošia žolėmis, Kiekviena birželio mėne- 
tarirais kiaukutais ir pan. šio 2(ktą dieną' turistai su- 
alkais, ir paskui su cere- sirenka prie Salisberio ston- 

čeidžio, kad 3 valandą ryto 
sektų saulės patekėjimą iš 

i už akmens nurodytojo. z>/. 
k Ant aukuro akmens, kame 

adaisia garuodavo kraujas 
įką. tiktai nusmeigtų jaučių. 
■ o gali būti ir žmonių, ramiai 

d šnypščia Spiritinis degikli^ 
ir senovės saulės garbintojų 

.ainiai šildosi karštos arbatos 
’ pagalba, belaukdami saulės

“Aš ką tik sugrįžau 
J okūboz laidotuvių/’ 
/t.^Tąi jis mirė ?”• J ■ 
./“Wel], jeigu ne, (ai ištik 

Hrųjų iškirto jam šposą.”

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nulefdžiąma didelis 
nuošimtik Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite ‘‘Darbininke’’ 

366 Brodducay, So. Boston, 
Mass. Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.

. Pirkite risi

ten rasite gražiausias dai
nas, ^-ypatingai merginoms

:: TRUMPI ::1
SKAITYME!,IAI g

NAUJA KNYGA | 
Jtje tdp« dugta kaip J 
100 tranką pasaldau j 
' 150pu81. 45 centai i

DAJtBININtAS. g

(verks ir ašaros Vanagas).
Vasario 5, Brooklyn, NJY.

(po piėt 4 vai. Transfigura- 
ion salė).

Vasario 8, Wilkes Barre.
Pa' ________

Vąsario 10, Scranton, Pa sterlingų netoli 5 dolerių).
Vasario 11, Philadelphia, Gražus uždarbis! Nė pasau- 

Pa. ' lio bokso čempioną} negalė-
Vasario 18-19, Pittsburgh, I su juo konkuruot.

Pa. . I------ ----- —-------------- -
■rr • . c/-, ta zvL* I PAIEŠKAU K&zimiero Glodčno. Pa-V asario 20. Bayton, Uhio. 'eina JB Lietuvos šiaulią apskr., Rau- 
Kovo 18, Chieago. UI.

(Meldažid švet. pabaigtu- atsBanMa: Wm. Sdiaff, 92 Eastem 
_ . a » . Avp„'SpnngfleM, Mass. (V.-7)

^s)- . -————- - - - - - - —-^Nesigailėsite išgirdę
'haganeivr juokus. Su juo kai ! 
tu keliauja pianistas M. Yo- < 
zavitas, iš kurio reikia ste- ; 
būtis kaip jis moka pianą i 
groti. - : -

Paskutines Šarkio mušty- 
į nes jau bus ant^programos. 
! Kas negalėsite išgirsti Va-‘ 

nagaitį koncerte;, tas nusi- i 
piridėe jo rekordų. - . ’

; . . i .....

■alijos ir Nai 
fe tūri paprotį ,už- 
i sayb numirėlius pm- 
■pavidale. • Tos žinios 
įkaitomos mažai tetų-’ 
imis pagrindo, kol ne- 
»visiškai patvirtintos - 
“alijos mokovo’Hamp- 
loriso ištyrimais. Jis 
tūn l™d darymas mu- 
*w •— •"!* *1 -■ *

.-.į- .'v
&au££S 

'UA.EBINTOJAI IE MES 

$ Didžiosios Britanijos pie-' 
tuose užsiliko dar liekanos 
senoviškų, akmens amžiaus 
epokos šventyklų pavidale 

ą d^žiulių turinčių prizmų' 
. išvaizdą, akmeninių nuotrū-j 
kų. ' Anglai vadina juos J 

, “stonchendžiais.” Pats ži- 
. nomiausias iš jų randasi 10- (. 
fyje mylių nHO 'Salisberi.' 
nųestelio.. ' ’. _ I

Tos šventvietės buvo prieš- 
istorinio'žmogaus šventyklos'

ka meilė vieno kariautojo, 
(vaidina Jannings), kuris į- 
simvlėjo su iiise, komuniste, 
kurią buvo išgelbėjęs. Ji vė
liau išgelbėjo' ji nuo revoliu- 
cijonierių ir iš . savo pasi
šventimo tapo' nužudyta sa
vo draugiu * f

Daug metų praslinko. Ka
rininkas ieško savo numylė
tos po visą pasaulį. Atke
liauja jis į Hollywood, ir 
ten sutinka mirtį rodomas į 
kitą paveiksią Russian Re- 
voiution. Prie Emil Jann-

■ į—1—:——-------------

ings yra ir kitų gerų vaidin 
tojų, kaip tai: Evelyn Brent, 
William Powe! ir kiti.

* . ., - ■ * r . »

Ant estardos Gene Rode-
;^isirodys su savo 

Tiška vietA^.. linksmu benu, su daugybe.
, ■; • p j- j linksmumo, dainų, šokių ir 

. komedijantų, JackParting-
KURIS ŽURNALISTAS Ūži tons .P^dukcija užvardinta

DIRBADAUGIAUSIAI?

— Paprastai- manoma, ,Jkad 
žurnalistų gyvenimas var 
gingas.
O užsieniuos? Štai kiek už
dirba žumaĮisto darbu buvęs 
Anglų ministeris pirminin- 
kas. Llovd George. Jis 
straipsni rašo apie 14 dienų. 
Kiekvienas 4o straipsnio žo
dis kainoj a svarą sterlingų 
Visas straipsnis, kurį jis per 
14 dienų parašo, kainoja 39r 
lOOO svaini sterlingų (švara

vadovyste Geissler, ir Alar- .Leviui: ‘‘Žiūrėk! »Žiū-
Taįp yra pąs mus. tel vargoninkas. . j matan ką nors plau-

Vąsario 5 d. sekmadieny,‘kiojant!”^ > <y
Pasąuale Amalo, įžymus ita-1 Levy atsakė: “Visai be 
lų baritonas, pasirodys 3-čią vertės? Mes uetūrinierisata= 
vai, po pietų su somfonijos ipelių!” -- v

emjpniis Įneša į mirusio 
ipinaičio palapinę. Čia mu- 

laikoma stačiai ant me- 
Od padėklo.-r — ———-----------------

Z. Yiiknnskaš T
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