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bus ikzas ir darbini

Šio miesto audenvčiosi

p. A.

Gen.

ėmė visus namus ir

V'- . .
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mitinsras

UŽDARYS 150 RADIO
ST6CTU

ašaras ir badn
“Gvvvbė

mieste.

kad su

/ Nelaimingoji aliejaus kom-r 
panijų byla dar tebesipai- 

ir nežinia kada ji bus 
miniota. Šenato įsakymu 

areštavo pulk. -Stevrart, In
diana Standarrl Oik kompa
nijos du-ektoriiFtarvbos pir- 

a^si^ma Hū- 
^dvti, ką jis/dnoapįe^uokal-

<•« 5.,

bį ir Sunaudojimą $3,000,000 
, Continental Trading kompa- 

/ mjos pelno, iš kur, anot val
džios, buvo išmokėta $230,- 

v00G Albert TaŪ&
r atsisekė Iiu-

“ v
ir po tokadajj aresta- 

irsako, kad jis yra 
inamas už atsisakymą ir 
ąs teisiamas.

'—57— 
PRISPAUDĖ PLĖŠIKĄ

% MĮRTHM^V

; CHICAGO, III. — Sausio 
28.d. plėšikas. pasiryžo ap- 

■ į^ogtr Atlantic Pacific 
” iuteyę. Gerai apisginkla-

X- * ;X ? '•«» *«•*’’ •! !•* ? . ’ •

^.pasiėmė—— ---------1

■ -.'i '

KAUNAS.
■ r kelionėn į

pfenetįj Venus. Sako, kad 

g,vHgjai,kaipjaubuvo nyu.1 >--■ - -‘i iii?.
su pranešta/ „nepatenkinti 
teismo' sprendimu, - padavė 
Vyriausiam Tribunolui ka- 

riją. Tenka dąbat sužino- 
d ViTiausis Tribunolas 

nuta . kas’iciją' svarstyti. 
Svarstymo laikas dar ne-**. ■ 
paskirtas.

' 'į -/-r------------.'* /

KAUNAS. — Pulk.
Burokas, jam prašant, 
leitsaš atsargom Seniau Jis 
buvo karo cenzoriumi ir
“Kario” redaktoriumi.
-• -/ •'L--/ ■ “ ' •
VOLDEMARAS PIRKO PA

RYŽIUJE VASARNAMĮ

. (Latvis*’) Lenkų laikra
ščiai praneša iš Rygos, kad 
Lietuvos roinisteris pirmi
ninkas pirkęs' Pąryžiauk

• > įf • » * t T -

•"v

ji
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Itn.* 
at-

jis, jeigu tik nesusidarys 
nepergalimų. kW^ų ' savo 
kelionę orlaiviu 
vasario 14 d.
riuo jis mano lėkti dar neuž
baigtas, bet baigiamas. Su
kimui orlaivio bus vartoj a- 
ma“alkali-peroxide of jso- 
dium.? ’ t < Pal i kus žemės at- 
mosferą, oria i vi o propeleris 
prietaisais pritrauks kitos 
planetos gyvvbčs palaiky
mui srioves. ,

Nauju orlaiviu padarysiąs 
po 36,000 mailių į miniitą.

Keletą draugų jau pasi
siūlė kelionėn, _ bet jis vi
siems atsakė, nes jo orlaivy; 
biis tik vienam vietos..

priemiestyje .vasarnami už 
15,000 dolerių.—• ’

! .A •; >.»•»-

. * I ** O * • i i
GENEROLAS Š. ŽUKAUS-

KAS IŠRJO ATSARGON 

^KAUNAS -Ijieteyos ka.

yiąnsia įlysti į vidų, r Jis iš-.
stiklą ir įkišęs ranką 

atkabino įauga. -Pakėlęs rė-
miiš lindo. Bet rėmas buvo

pmnikos P

“Rytas”
« a

Smetona savo akte genero-
lui S. Žukauskui išreiškė pa
dėka už pasidiirbavimą Tė

J5. . v, * ' * . l* » ’

įį sunkus ii\ belendant krito. < 
žemyn ir plėšiką prispaudė. 
Besispardant ir baksas, ant 

į fkurio jis > buvo pasistojęs, 
paslydo iš po ko jų ii* jis li- 
ko kaboti ore. Lango rėmas

< Siliuosnoti. ir t^ip spardėsi 
' ild galą gavo.

Ryte, darbininkai sUsirin- 
kę į darbą >rado jį su viso-. 

S/mis “tutsimis7’ negyva.

E. Cassidv

vynei ir kariuomenei.
SI Žukauskas iš kariuome
nės atleistas su pensija ir
trise nesioii uniforma.

AVASHINGTON. J), c.
Federalės Radio komisijos

dės' po 
ris, ku-

\ neuz

stras 
rėš '<

■>:z •

Turi
ja, kad 
opiliei 
tįk
Iš 1879

lietystę. 
-Sako, 

rys, ku 
turkų ištekę 
Taute/ 
damos 
valdžia 
lig įstatyt 
sus rusus 
sario 6-d.

eigų nesu-
, tad tu

reikalau

piliecių

Kalbėjo Mgri J
Sv. Pątricko

baznyetos-kleboHas. J M i>a
smerke- amlenveių -
kuš ir miesto viršininkus už
spaudimą ir varginimą dar
bininkų. Jis sako, kad jeigu
kada buvo reikalinga val
džios pagalba ir valdininkų 
darbingumas ir sąžinišku-

ir nelaimių prispaustame

narys O. H. Caldwell kalbė
‘ Teisybė ir niekas 

daugiau kaip tik teisybė pa-

KAS MANOMA KONSTITU

T
CIJOS KEITIMO REI 

KALU?
*V> ' ' ■■ ■

»» r X .>

/; KAUNAS.—“tatvls?;
š^ kaj tautininkų partijoje 
kilo nesutarimų dėl konštir 
tūcijps keitimo būdų. Vieni 
nori, kad konstitucija būtų 
pakeistą referendumo keliu, 
o kiti remiasi kariuomenės 
diktatūra, ir nori konstituci
ją paskelbti dekreto pavida
lu. Referendumo, šalininku 
yra iri valstybės- prezidentas 
Smetona: Jokių pakeitimų

L iii-. ■ , > » ■■ ■ «vyriau8yr
ma.

»

ra-

Beje dnr nenumato^ 
•“Rvfas??

r/

“Šiam miestui ne tiek jau
■ - '^r • •• % . .*¥*»> . •

ręi kalingu atstatymas ir pa
gražinimas palei bankas ir 
ofišuš, kiek reikalinga ge
resnis atlyginimas darbinin- 
kams 4iž jų darbą, kad jie ir 
jų šeimync^ turętų iš ko pa-

jimas, kad nuo Šio gaisro
priklauso diegto ateitis, yra
el&Fenta- su- tikslu—kad- na-
kreipti visuomenės akis nuo
pagrindinio dalvkū Stovio/

Šio miesto ateitis priklau
so nuo audenyeių; savininkų
isgalėjįmo ir noro pakelti
darbininkams algas.- Tūks-

badauja, neturi kuo apsi
rengti ir sušildrii namus.

FALL RjyER, Mass., va 
tekampiC^vaLsario 3. — V;

čia kilo didelis gaisras. Ug
nis sunaikino apie 90 namų 
pačiame miesto centre. Su
bėgę ugniagesiai iš visos a- 

- pvlinkės: Bostono, Brockto- 
no ir kitur dirbo neatsižiū
rėdami į kliūtis, kad tik ap
saugojus svarbiaiisias įstai
gas ir namus.

Apskaitoma, kad ugnies 
padaryti nuostoliai siekia a- 
pie 16,000,000. :

Sukeista apie 15! ugniage
sių, ir apie 300 šiaip žmo
nių.

Gaisras kilo Pocasset Ma- 
kompanijos 

dirbtuvėj, kur kaip praneša, 
vanduo buvo uždarytas ir 
šmirkšlių nebuvę. ir.negalė
jo, naudot i. Pakol prisitai
sė gesinti,''ugnis pasiekė .ir 
kitus namus/ Ugnis, aud
ringu vėjo nešama, pasiekė 
ir eentrą: Ir kaip tyčia,- th

■»— nufacturing

gražius niūrus, kad už jų
sienų matvsime tik vargą,

tūkstančių dainininkų yra
daug svarbesnis 4iž gražius
buildjngus.
j'Taip kalbėjo darbininkų 

Užtarėjas kun. Cassidy. Jis

reikalavimą grąžinti darbi

• Spėja, kad
nevidonas

Ugniagesiai ir vali
vos praneša, kad
do*fcakvti, kad čįa/i
koks nevidonas, nes. i 
kilo trijose skirting 
casset audenvČios /j
Vienoje vietoje užg
stebėjo ugnį kitoje ir
je vietoje. Liepsna

buvo galimybes uzg

JIMUI

FALL RTVER,

užsidarvt i po. to ’ ka<
♦‘II,

testuodami prieš dar

v • v- •suncių.
Užsidarė Dąvis ;

čios-ir kitų. Streikak

ti prietaisai buvo storai le-

dė darbą. '
- Fedoralč-ir valstijos val- 
džra tuoj- pasiuntė -pagelbą {reikalavo^ kad Pranei
nųkentėjusiems nuo gaisro
žmonėms. Gub. Fuller pa
aukavo $1.000.

Profesionalu rekordai ir
ofisų rakandai sudegę^.pet 
bankų pinigai, "bonat ir re-

trauktų savo kariuom
Rhiirelando. Tuo reiks
jo pasitarimai/

Franęijos užsienių reiSĮ|
minist“ris Briand a
ir senato, kuris pri

damas kupčių susirinkime 
pareiškė, kad komisija turės 
Uždaryt 150 radio stočių, ku
rios neduodą jokios naudos

darvs mus laisvais.’’ Jis sa 
ko, kad dabar tik ir. girdi 
klausimus “Ko susilauks 
Falt River miestas?”

“ *

Jis sako, aš negaliu tylėti
ninkams nukirsta nuo algų 
10%, o tada grįš plačiosios

nebuvo užgesinta, o jau ėjo
pasitarimai apie miesto at

taikos sutartimi, iki
t i ja neatmokes repą

(AtLEISTAS P. BUDRYS

Kaip tekp patirti, iš Vi 
daus reikalfl/ ministerijos 
atleistas p. Būdrys, buv. 
Krim, .policijas direktorius, 
V. R. M’, tarėjas ir Naujo-

visuomenei, o tikTrukdo ki
toms skelbdamos savo .priva

Mgr. Cassidy smerkia'pro-

ir slėpti, nežiūrint ar katu 
patinka ar ne, kuomet ma
tau, kad atstatymui miešto 
ir atgavimui visuomenės 
pasitikę j ink* yra

visuomenes pas#tikėjimas ir 
parama. t

UŽDRAUDĖ ČIULPTI

statoma
Sako, kad .kai kas šiuo 

gaisru pasinaudos. Daugiau 
šia nukentėjo smulkieji biz- fc» -» • . • • •mereliai ir profesijonalai

TIK FAŠISTAI 

BALSUOTI E

RYMAS. — Italij 
šistų tai-fba, kuriai p

čitis reikalus.

VILNIUS. — Visose Vii

pogandistus, kurie day nę-t kurie viena ranka statys, o 
spėjus užgesinti jau skelbią; 
kad šis gaisras- tai miesto

kita griaus; kurie viena įtm-

TABAKĄ

HARTFORD, Conn
5,000 DARBININKŲ LIKO

. Z l-t »* i •
BE DARBO

/ FALL RIVER, Mass.

ninkavo patsai diktą

atei|įs. .Jis sako, kad ugnis 
sunaikino „ daugiausia banniaus spaustuvėse prasidėjo

raidžių rinkėjų streikas. 
kų ėmimo komisijos pirmi- Raidžių rinkėju sąjunga _____

reikalauja pakelti algą 15%. korporacijų arba privačių 
t' L”•s:

kus, kurie atsi statys ir turi
atsistatvti komereijinių

rodys kaip it kur dėtiit’olteijbs iriausias vifši 
plytas# ir pagražinti gatves* ninkas Farrell išteido įsaky

mą ^draudžianti policistams pie 5/J00 darbininkų neteko 
čiulpti febfiką ir kramtyti darbo. Darbininkarųs gręsia

o kita ranką iš tavęs, moti- 
nųir vaikų atims paskutinį 
duonos kąsni paskutinį švar-

Čia iš priežasties gaisro/ą-

ninkas.. ka.

dantų pagaliukas. Dabar bus nė tik visokios ligos, bet ir
M. • - - i* • ? i r , ' • •

badas. 1W&iati pažibti airiui —

Miissolini.' nutarė, kadi 
muose tegalės balsu
tie, kurie prisideda
sfybes kėlimo.’

/Aišku, kad tokiais

gi Italijoj kitiems bi
• > t • _ * *■— imtos balsavimo'tei
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šratam draugijos 
-KONFERENCIJĄ 
rradieiniu laiku, sausio
SL ■ '2 d., Mariampolėje, 
irt jonų gimnazijos rū
tose, ‘ įvyko “ Žiburio ” 
augijos konferencija. Da
rom J. R. Vilkaviškio 
Skupas Prof. M. Reinys, 
ąs Centro Valdybos pir- 
ninko pareigas, Dr. K. 
kantas, visu “Žiburio”

nu vienuolynąs pavaišino 
dalyvius pietumis. ‘ ‘ .

- Ii ALYTAUS

~ Prieš Kalėdas vieną die
ną praskambėjo žinia, kad 
areštuotas -. Škrinskis, Aly
taus-apskrities Valdybos ka
sininkas. _P_. Skripskis, ži
nomas Alytuje sbcialdemo-.

ii^Sio ištaigu direktoriai ir kratų veikėjas, mėgo nakti 
engiau kaip dvidešimt vei- 
jnčių skyrių atstovi) ir
dp. narių.

mis kortomis-4ošti ir išsiger- * • < *
ti. Jau *4 tikrosios demokra
tijos” laikais, kaip žmonės

H3L - ‘
Rinkimai' fiapskričių že- 

mės ūkio tarybas praėjo ge
rai. turimomis žigomis ąp-k 
ąlęričįąi į ,tarybas išrinko to
kį skaičių atstovų: Alytus— 
45 ąt&, Biržai — 42, Ežerė

lių — 19, Kauno — 43, Kė
dainių — 29, Kretingos — 
35, Mariampolės — 35, Ma
žeikių. — 28, Panevėžio
57, Raseinių — 35, Rokiš
kio — 
Hų — 
ragės 
Trakų
58, Utenos 
kio

mylimoj/

TA MT} JVV MAM0T
!f/r

; . į U 1 • u 1 ~ .

- ' r-i > • ■

Of‘« N FOŽUOS , į GALE /

r ■ 1

tdomis už a. a. Dr. Gus- 
i. Mišias laikė ir Libera

■ • T

lojo kun. P. Martišius, 
ėnn gimnazijos direkto-

’o dešimtos prasidėjo po- 
is. Prezidiuman išrinkti* 
pininku — p. A. Juška, 
taviškio gimnazijos di- 
torius ir sekretorius — 
U Petriką iŠ Mariampo-

Iš Centro Valdybos pra- 
Hiešimo matėsi, kad jos daug 
kpkdarytą. Įsteigta mergai- 
^iėms žemės ūkio mokykla 
^KarčlynitKise, Keturvalakių 
^yalšę., suorganizuoti kulina- 
frTijos ir namu ruošos kursai 
Studentėms ir mokytojoms 
^Karmėlavoje ir daug parem- 
- tos visos mokslo įstaigos.*'W'“ • */Daugiaiisia vargo turėta su 
/statybos reikalais. Kai kur 
^*įie baigiami — Prienubse, 
^Kybartuose, kitur varomi, 

jau Įsikurta. Šakiuose., 
"■Nimniestv, Kalkiniuose.•"■ - ■ * w/ pagaliau kitur dar nė neįpu- 

—Kražiuose. J ’J
p- Išklausius Rev. Komisijos 
ynario kun. Rąžančio prane- 
Į/^imo ir kaikuriuos dalykus“ 
?/padiskusavus, buvo, priimta 
^Ceptro apyskaita ir už dar- 
• bą jam atsidėkota. Be to, 
/dėkota kun.- Krištolaičiui, 
//daug darbo ir lėšų padėju- 
^Siarn, kad būtu įsteigta jĮLR- 'v* •
Mferrkl vm-umekvkla._ ____ _ _
|P"' ^Įstaigų vedėjai, pasipasa- 
r kojo apie savo Įstaigų būk- 

► lę ii; vargus.
y <rŽiburio ’ ’ skyriai dirba 

į daugiai^ia labdarybės dar- 
•^b^'okai kur mėgina įkurti 
/ savo pradžios mokyklų.

/Į naują “Žiburio” Centro 
7 Valdybą išrinkti Dr. Jokan- 

tas, Prof. Dr. Česaitis ir Dr. 
t-dLeimonas. Revizijos Komi- 
O8ija pa)ikta ta pati. , t 
y Centras įgaliotas reidini 

užtraukti paskolos iki 
< 200^00 litų įkeičiant turtą.
£ Pagvildenu'* kai kūrinos 
/ einžrtnūosms reikalus (pav.

ten išsigėręs skandalus kel
davo. Jau tuomet buvo kal
bama, kad jam “trūks\a,” 
bet niekas negalėjo susekti. 
Dabar j>o vienos nakties, p. 
Skrinskis nesavoj nuotaikoj 
vaikščiojo, p. Viršininkas 
pareikalavo patikrinti kasą, 
jr — pasirodė, kad savival
dybės kasoje trūksta apie-6,- 
000 litų. Sakoma, būk esą 
ir daugiau trūkumų.

Po kiek laiko sulaikė ir 
kitą “Alytaus veikėją” p. 
Misiūną. Jau senai buvo kal
bama, kad p. Misiūna^Dz. 
Nykštukas.. klastoja vekse
lius ir daro kitokių štukų, 
bet sunku buvo susekti. Da
bar jau paaiškėjo — belieka 
tik teismui padalyti savo 
sprendimą.

Gruodžio mėnesį* sudegė 
“Žemes Ūkio”’ draugijos- 
krautuvė, ši krautuvė pir
miau buvo vartotojų bendro
vė, kooperatyvas, žmonės tu- 
xėjo pajus, ją visą laiką 

y vedė socialistai./ Iš pradžių 
- dar šieky tiek laikėsi, d pas- 
“ kui tai taip nusismailhio, 

kad pajų žmųnės neteko ir- 
teko krautuvo pervesti “Že
mės Ūkio” Draugijai/ Po 
gaisro nuostolių apskaitoma 
apie'kelis/tūkstančius litų;

34; Seinų —18, Šįau- 
74, Šakių — 27, ,Tąu- 
—z47, Telšių — 29, 
— 41, Ukmergės —.

50. ir Vilkavįš-
28. Tarvbosna išrink- 
ūlcininlmi. --------

Valsčiuose balsavo nuo 8 
iki 70%, o apskričiūosę vi
dutiniai nuo 2€f iki 70%z. 
i balsavimui dalinai pakenkė 
dideli šalčiai. .

Kai kurios apskričių že
mės ūkio tarybos jdu turėjo 
savo posėdžius ir išrinko sa
vo atstovus į žemės ūkio rū
mus, išsirinko valdybas, re
vizijos komisijas ir t. t. Vi
sų pskririų ūkio tarybų pir
mieji susirinkimai įvyko iki 
sausio m. 10 d.

SIS MiKSTtUS VRS 
tiKftkS HECK1.., MŪSA 

o£s,ift
MA NIEKUR

AtfTt >

r AEROPLAKAS .LEKIA 
' SERAI. BE SVKO5E- 
JIMO TIKRAI JIEMS 
DUOTAS TtHKAMASįS 
Jardas...Tut 

nMh " fTnf

S
 V 1 , M

UNASf —r; IĮ Dainų 
ją ; chorvedžiams kur-.

pirm. R; Skipitis ir-po kon
certo prasto apsaugos mi- 
nisteris T. Daukantas.

Koneertmėj 'c daly j i šaulių 
ehoras p* Matinonio vedamd, 
balerinos >p-lės 4 Jovaišytės 
šokiai, p. p.’ P. Olekos^ Gri
gaitienės, V. Jonuškaitės so
lo dainos ir O. R-pnaitės de
klamacijos.—  j :

Koncertas iižttuko iki 23 
vai. Kalbošur koiicerfas bu 
vo transliuojamajpjey radio.
\ į g, Ul- ^4 *
KLAIPĖDA. — Klaipė- 

dos mieste per paskutinius 
keturis praeitų mbtų’*nreh€^ 
sius įvyko 40 nekilnojamojo 
turto pirkimų-pardaviihų. 
Taip stambesniųjų pirkimų 
pažymėtina: Lietuvos Vy
riausybė pirko žemės sklypą 
27,500 ha. dydžio prie Malū
nų g. 112 No./Smeltės-prie
miestyje ).nž 250,000 litų; 
kunigas Petras. Lapelis (grį- 
žęs amerikietis); — 'namus 
prie' Moltkio gatvės 24 Nr. 
už 6800 dolerių;, pirkliai 
Skrebiskis ir Gulovįc iš Su
bačiaus

stropiai;
pu,.-neišskiriama ir šventai 
dienių. Į kursus jąiijsuva- 
žiavo ir mokosi virš 70 chor
vedžių — dirigentų, ,Š. m. 
sausio mėn. 6 d. pirmiiun- 
kaujantKomiteto pirminin
kui burm. J. Vileišiui įvyko

* w r /. * 4

IK , Dainų. JŠ£entęį_ įuosti 
Komiteto, ’ Miųųkų Koriusi- 
joa Ar -orgauįz^ciių. ątsįąčų

KAĖ TEIS GUDŲ ' 
“HROMADĄ?” ‘

VILNIUS. — Spaudos ži- 
iriomis gudų “Hromados: 
byloje pirmininkausiąs tei 
^jas_Owsiąnko.

t lft - J --
. VILKAI SIAUČIA

VILNIUS
4 d. Magistrato švietimo ko
misija . svarstė nelenkiškų 
mokyklų subsidijų klausi
mą. .Po įlgii ginčų, komiai-

■Sausio m^n

mokyklą ir 1 lietuviu mo
kyklai 100,000 aršinų pašal
pom

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄ-GOS 
NAMŲ ATIDAROMAS

L. Šaulių sąjungos namai 
jau pastatyti.- Iškilmingos 
jų įkurtuvės įvyko šeštadie
nio vakare, sausio-7 d. -

Apie 8 vaL Vakare pradė
jo rinktis svečiai ne taip di- 
delėn, liet jaūkion šalėri. Vy
riausybės atstovai, karinin
kai, visuomenės veikėjai. 
Matėsi: teisingumo miili'ste- 
ris p. S. šilingas, gen. Žu
kauskas, ŽFTŪ^S ūfcio ’lpjfiis- 
teris p. .T. Aleksa, Valstybes 
Kontrolięrius Dr. Milčius. 
Dr., J. Staugaitis.. Kiek vė
liauatvyko ministeris pirmi
ninkas p. prof. A. Voldema- 
ras~su žmotia. - ----  - —

Svečius priipungjo šeimi-
SUGRĮŽO IŠ ITALIJOS ” Hhikas L. šaulių sąjungos 

centro valdybos pirmininkas 
p. R. Skipitis. / / z?

8 vali 15 min. fsutikitho 
trraršą grojant ,'atvyko-Refr^ 
publikos Prezidentas p. A. 
Smetona, krašto apsaugos 
ministerio pulk. T. Daukan
to ir vidaus reikalų minis- 
terio p. f. Musteikio lydi
mas. Salės angoje R. Pre
zidentą bažnytiniuose rūbuo-. 
se sutiko kan. J. Tumas.

Svečiams užėmus vietas, 
kart. J. Tumas atliko pa
šventinimo iškilmes, pradė
damas kalbą, kurioj buvo 
nurodyta namų svarba šau
liams; mamai būsią dvasinės 
ramybes ir moralinio sustip
rinimo šventovė tiems .vi- r*- •• — f ,

siems kilniems žygiams, ko
kius turi užsibrėžę šaijiaL 
Po to paskaityta malda ir 
apšlakstvta šventintu vande
niu. ’*-•■•

- Respublikos Prezidentas 
p. A. Smetona savo kalboj 
pažymėjo džiaugsmą, kurį 
peigyvęna šauliai, įsikurda
mi savo pastogėj. Džiaugia
si atsilankiusieji svečiai, bet 
ypatingai šiuo momentu 
džiaugiasi didžiulė šaulių < * • selina. .

Po Respublikos Preziden
to kalbos šaulių ehoras su
gieda Tautos himną. .

• Toliau kalbėjo: ministeris 
pirmininkas prof. A. Volfe 

cenlr. vald.

r. BILIŪNAS
Šiomis dienomis grįžo iš 

Italijos V aisty bės Operos 
stipendininkas. baritonas~p? 
Biliūnas. Italijoj dainavi
mo, kur savo balsą pakeitė 
iš baritono į dramatinį teno
ri. Teko patirti, kad p. Bi
liūnas šiuo metu ruošia op. 
“Aklos” Radameso partiją; 
Taip pat sugrįžo iš Pary
žiaus mūsų baleto šokėja p. 
Josiukienė ir pradėjo daly
vauti mūsų baleto-spektak
liuose.

Būk idėjos apaštalas! 
Platink “Darbininką!” * ? z
Vajus dar tebeina! ~ 
Pasipelnysi ir pats! 
Tik nelauk! Hurry np!

SAUJOS ANGLUOS KATALIKO
SEIMASi r*" ' *«,

Galutinai tapo nustatyta, kad Naujos Anglijos 
Kataliku Seimas įvyks vasario 22-rą dieną Bostone 
šv. Petro parapijos svetainėje, 492 E. 7th St.

' - Seimo pradžia 1G vai. ryto.
i p;' , ~~ ••

Katalikiškos organizacijos gali siųsti delegatu 
kiek kuri nori. / Ten, kur yra lietuku bažnyčios, 
delegatai'privalo gauti paliudymus nuo klebonų.

Pageidaujama, kad kuodaugiausia delegatų da- 
lyvautų Seime. - x. ■ : 'C *

namus prie Lie- 
pojaus g/'Nr. 42 už 8500 do
lerių ; Klaipėdos Kredito 
Bankas — namus prie Žalio
sios g. 1 — už 60,000 litų. < ;

• ■ : ■ . ■ ■ .• ■ ■>.■•

DIRBTI PINIGAI

posedi&SiameTOsedyje Rla|- 
pėdiečius atstovavę specia- 
.Jįai^yykęr Klaipėdos kras- 
to' iir^fų^ėirig'entas p. A. 
Vaičiūnas, kuris pasižadėjo 
prisidėti 'darbu ir atvykti į 
rtiošiamą šventę su 900 dai
nininkų vien iš klaipėdiečių 
Betuvių. Iš Panevėžio mu
zikų gauta, telegrama, kur 
jie.praneša, kad dąbar nega
lėję atvykti ir kad, jeigu ne
begalima šventės toliau ,itn- 
■^elti, jie irgi su'tuo sutinka. 
■Bus suorganizuotas Panevė
žio ir jo apylinkių chorų šti- 
grupavimas ir tam tikslui 
Nuvyks Panevėžin vienas 
Muzikų Komisijos *ir vienas 
Komiteto narys susitarti su 
Vietos muzikais. ,Prie :Dai-

1 - * ■r*t‘ » '♦*■ z ’. > * - »• >h •

£ventė§ programą nų: 
tartą pridėti dar 2 bažnyti- 

.. nes giesmes: vieną iš' Didzio- 
ū ario Lietuvos ir kitą^Oą-

• Z *—: J——T- • *t ? I ' » - 1

VILNIUS VIS SMUNKA
Viįniųs ^ekpnpminiąį W 
dt Oriniai ’gtnUn&A diena 
ėnon. Šiomis* dienomis

✓ T —

Vilniuj likvidavosi'du stik- 
lo fabrikai, Paleista 400 
darbininku

VILNIAUS RADIO AGITUO
JA LIETUVIŠKAI

Lietuvos radio stočiai vei
kiant, pavergtojo Vilniaus 
krašto gyventojai gal i kas
dieną klausytis pranešimų 
iš Lietuvos. Okupantams 
■ta# nepatiko' ir jie pasisku
bino Vilniuje pastatyti šio
kią tokią radio stotį, kuria/ 
be kito, nežmoniškai darky
ta-Rietuvių kalbą ėmė agi
tuoti Vilnįaus krašto lietu
vius, / ' ► . '

» ". . ‘ i i * -i * ’r- t »

. -----------T7-1'"

LYDA. — Šiomis dieno
mis man teko važiuoti iš so
džiaus į Lydą. Baigiant va- * 
įduoti į miestą girdžiu gie
dant. Pamaniau sau, kad 
kareiviai gieda.- Bet karei-- 
vių būrio nebuvo matyt (jie 
buvo už trobų), o giedojimas > 
vis artyn. Koks gi buvo ma
no nustebimas, ’ kai aiškiai 
išgirdau žodžius:14Išėjo tė
velis į mišką, išėjo motinė
lė į mišką. .>// <įįgįę&peių 
vis nematyt. Pągalibspąsi- 
rodė ir.k^riv^faĖįS Aię 
25—30, vilkinčių kareivOTą 
uniformą, su šautuvais ąhV 
pečių. Kadąngi buvo 
kai, tai neteko pastebėti, ' 
kie ženkleliai buvo kjįįįfifc 
iup laidau. Jra^ Ynilin<fW-- 
žalojant artyn jie jaujm^o

maras, U

Lietuvospilietis, atkeliavęs 
praeitą ketvirtadienį, sausio 
5 d., į Katyčius, pirko pas 
pirklį ftorstygalį 'nekuriu 
dalyku ir bandė išdiioti ne
tikrą’šihjtine. Vienok įirj 
kasos banknotas bttVo fdstaš 
Netikras. Neatsargus pirklys 

liko atiduotas policijai, kuri 

įdabar veda tvrinėjimus, iš

WH®nk£ gabalas

lietas juodu kaspinu su pa- 

sas & t“*?“?- . . ___ r uir&! Amžina atmintis fa-
‘ J sbttfhio teroro aukoms Lie- 

"'ĘBftgr WNMS«!,‘ PaaiN*yu L. K.

jp4'i Matantab'iKsaicrtraH pa4Mr M TJ 
-» Kauno'? f 
nut«1g»wĮ1(|^V:;fhiia|(wn4

lis yisai raiųiąig^h
TU w» ' . •

klats, kad šitie kas dicn 
truojąris if'-tV

* I t



tai mis

sudūžta

'XU1 M a Al MV* kjxi. V* ■— « »*« « -   —--------------------------- i  —- » . .--------------------------

kaus (akcininkais), atskai- kės daug tamsesnės, kaip
čius išmokėjimus už nriren-

• v

>•

i

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

ėvynės mei
- »

Taip, aš galiu jos ligą iš
gydyt, bet ne jos mintį.”

. . . Beje, rūkyk Old Gold

kur tik- jas paimame". Di
deliuose miestuose, kur yra 
daug fabriką, vyriausia dul
kių: sudėtinė dalis — yra 
suodžiai. Per tat miestu dul-

priešakyje jau ką tik vege
tuoja, neduodama akcinin
kams jokią dividentų, nei 
atskaitą, ir -toliau Žemės

visų dulkių sudėtinė dalis, ir medžiai jau. pražystoj . 
yra'kiekvi'e&idše dulkėso, iš] Dulkiu, tirštiiimK ore yfa

1 1 *

’r’“""

“Tai mano moteris turi tą 
žiuoti

Brookline)^rąnkas, beveik ir 
žuvo, nešėjau senai negauna
me jokių atskaitų. Žinant, 
kad Amerikos Lietuvių Pre-

tyradau-
w:<^jėliu, 
nusitrynusių jiU6?|nūsų dra- Cigaretus — nėra nė kosulio 
bužiu. '* v * I vežime. Šiame laikrašty nuo-

*'■

ir tik skeveldros vandeny plū
duriuoja.—V. Foeršteris.

| Jei plaukai slenka?
g r______ Natįdok^________ «

’ Ruffies^

*

I
c

V ’ i ‘J
m nėra zino-

dos, kąd dabartinė Lietuvos 
valdžia turėtų, atkreipt j tai 
dėmesio^ kaip apsaugojus A- 

ęlękfros nes valdyba
................ u

•-a_-

ryta bendrovė “Galybės” surinkta markėmis-pį- 
BįftMų. "A. a. ^Marius- ame- nigų, 2) kiek litais, 3) kiek' 
jnkietis lietuvis pasileidę po Amerikoje doleriais. Netuį 
plačiąją Lietuvą, pardavinė- rįnį atskaitos, tenka susirfį- 

; damas Elcndrovęs “Galy- pinti ypatingu būdu Ameri- 
■g^bės” akcijas. Tai buvo dar kos lietuviams, kurie mokė- 

vokiečių markės viešpatavi- ja ne t ' 
mo .laikais. Kritus markei, W) i*4.

‘tuviam^, kurie nąoke- 
j maijųitpmis, bet aiįį- 

. a __ vž&iuiAi«jįpai: fam^rris
~ tuolaikįnė “Galybės” valdy-y ‘(krlvbės” - bendro^} M*- 

ba pak||SimH%Sįiįš pirktas Įriart)į įdgjus ■ jauiaksfan- 
akcijai litu akcijomis.. Ve- fius d(>teri„; darosi nejauku,: 
liau “£talybe&’j^-bendroves kad Lietuvoj spekuliuojama

r’ Amerikonjsii tikslu skusti
Lietuvos elektrifikavimą ir

S “Galybės” akcijų pardayį-- 
j nėjimoį idėją. Buvo ten pas 

•Žf’ -mus atsilankę pralpįgs Afi- 
Olšauskas,' inžinįęriuš. Pauliu- 
My'konis ir D-ras’v .GaįMys;

Mums buvo tvirtinta, kad
44Galybei’’ jau atlikt i pri- 
Tuošiamięįi ant Neriamo

- darbai, padaryti planai
yį (juos mums rodė inž. Pau-

Bukonis), gauta leidimas 
nuo raidžioseksploatuoti 

‘Nemuno Kilpa ir tt.,y 
jE”- ’. 44Gatybes-^ike^bs\AinerU 

koje buvo'-pąrdaviiiejūmos 
ž prr 10 dol. akcija. Man |)ar- 
K važiavus 1925 metaia Lietu

von atostogn: tyko šiižinoti 
Seimo kuluaruose, kad Iei- 

.dimas eksploatuoti Nemuną 
f nebus duotas“ “Galybės** 

bendrovei. Tai sužinojęs, 
be galo nustebau. Pasirodė, 

y krikščioniu demokratų ntid- 
T- monė' apie tą liėndrovę paši-

* uis
< A

d

lės ir jos gerovės jausmais. 
Atsiminus, kad “Galybė” 
nebusi pirmutinė, kuri savo 
nesugebėjimu net gimti ne* 
mokėjo: kad Amerikoje silj 
tverta 4Lietūvos Atstatymo 
Bendrovė su puse milijono 
dolerįųį: patekus į pirmuti
nes Karužos (Kaune), V;
, t • - C > »

ir proyizormių 
nu pagaminimą. Man ro no isnaudo- [

Lietuvai
. ■ .t ■ •

laikams Gydytojas. — “Gaila, bet iiotorcikliai ir vežikai.
aš negaliu tavo vyrą išgydyt

* Šiauliai; tiek savo plotu,, tydčins, staliams, tekor— * A « * M • •šįnktt^kreiptK^^rife kaū jis toikalhątyper mfe*
.. . .. “ - — - • gą. * tiek ir gyventojais dabąrti- mūrininkams, malioriamSj

Moteris.^—“Ar negali jam'nės Lietuvos.teritorijoj, už-'šoferiams,' elektrom 
'. . n*. 1 ką nors duotj kad jis aiš^ ima trečią vietą.

z Einant-*1923 m. gyventojų ; 
surašinėjimo-davrnįhis, tuo 

s^nrą me^u ^au|įų mieste buvo 
18,141 gyventojas, gi su Pa
balių, Pakartuvių, ŠiuiŠės, 
Trumpiškių ir kitais prie
miesčiais priskaityta/21,387 
gyventojai. Nuo tų metų 
Šiaulių' miestas statyboje žy
miai pažengę pirmyn,. l>e 

idpjri ir gyvonfnjn.

nai^ privalėtų pareikalgut
nito dabartinės “Galybės” 
valdybos) ir kiti) bęndrovių 
detalių atskaitų užlkiekvie-

? i a
f h

• Ąmžiu amžiais žmonija Žiemą,--dulk
riūsiskundžia dulkėmis.; Ta- negu v*~ 
«au anksčiau-niekam į gal- reina nuo to, 1 
va neatėjo ištirti, kas yra , - ,
tos taip ĮkiiejusiGs Julkvi. džių^ kurie su dūmais pa^en- mintį kad jai reikia vi

Pirmas, kuris dulkių pri- ka į orą ir vėjo nešiojami i Palm Beach dėl jos svei- 
giiriti ištyrė. bHtuo sau am- plaukioja kartū sį kitomis kątos. Ar nėra jokios kitos 
žiną garbę ’ nl&peiriįt toio dulkėmis. Be totemą riia^agelbos, daktare?”
t . . ' i. Lt ■. .i Ttiiviiiiii vamčic “Taio. as galiu ios liga is-

ič 
e -'

ha kitokio^ pagalbos.
- - JKįi. Dr, fe .
trijų viršminėtų bendrovių kiau ka,betll- ,

' . akcinjnkas. ’ I •' . .<1 “Aš noriu vieną

“Geriausio?”

)

i
k

i

T
r>
:■

ĮSti juodes-
Tai pa-

__ __ ~ .v, *«emą ku- 
rianama daugiau ,pečiu. Per

sviesto.
I

• “Koks buvo ką pdskiausia 
ėmiau?” ’ ' ' '

“Geriausias.”
“Tai duok man kitokio.”-

iokięčių! - mdkįininkai ' RA®8** P>^ųjų žeipės
reribergas. Jį( vjsą gyvepi- 
mį^praleido dulkių.

- Ji^ imdavo dųįšių < payyz-
nes Karužos (Kaune), V; džius iš įvair^urių viėtiį ir : 
K. Račkausko (Londone)’ įvairiais metų Iaikaiš:ir įrii- A T tį -U, '
ir Strimaičio (tur būt kroskopu (prietaisas jžiūre-' ‘ -^’P
" - ' ’ ’ - "-ti sntolkiausins daiktelius) Sudėtto-kėč^i ^a!-

kantriapsiai jas tyriužjo., ■ • f“? me‘* ,alk^ M"ksh- 
.. .     ....... .. . J 4 įT mnkas,. kūną sėdi miestą sa-

Efireiibefgp .' )yrihšjunai v0 įT uoiiai tyrin6.

kvbos Bendrovė.su Romąnu > ^’dke8' J>r0 įpriešakyje *u ka tik X- 8# «k< MsakytiS kada

tjj

Z*

dalino. ‘Socialistai visai tam 
PrĮe/įij vai

zdžios "“Galybes** klausimo 
.'^-sėkmingam išrišimui nebuvo 

O vilties. 'Tautininkams val- 
M dant Lietuvą kiti antri me- 

'tai, “Galybės” reikalas ne
pasistūmėjo priekin. Taip 
dalykams^ešant, kyla savai- 
mi klausimas, kas daryti to- 

->■ liau. Laukti, pakol Lietu- 
.< vos valdžia pateks į rankas 
I 44Galybės” akcininkų, man 

matos, nėra jokios prasmės.

Lieka viena išeitis: likvidųo- 
ti netaiku pagimdytą kūdi- 

U kį, pdtekus Į rankas žmonių, 
: kurie nemokėjo ar nesugebė
jo biznio varyti. Kiek man 

f teko sužinoti, grvžus iš A- 
r merikos Lietuvon, “Galy- 
^"bės” bendrovės valdyba, 

^negavus leidimo ją steig- 
B ti,. ėmė iš surankiotą 

žmonių pinigu sau algas.

r

’*

■■ V ■’

t?'' SiČBkz • ■••• '

lat telpa komiški skelbimai 
įžymaus kartūnisto Briggs. 
Sek juos ... skaityk juos 
ir persitikrink, kad Old 
Gold Cigaretuose “Nėra Nė 
Kosulio „Vežime.’’

(gyvų bakterijų, kaip štai ri|- įį^į plaSk-į ka. į
gimo, ipuvitoĄ p kartais rt obMys mics. >
apkr^iaimi li^ bakterijos. do pasirodo savotis.1

Banko bendrovė su 80 000+ DidžiausiaJfųlkių sudėti- kos’,' dulkių kiaušinėlių pa- 
i.-..—‘Jie dalis, tai visokios mine- vidalo dulkelės —

rabi dulkelės. • Dulkės/ ku- kitose pušys žydi/ 'Nors pu
rios kyla žemę dirbant, va- šynas būtų už šimto kilo- 
žiuoja'nt, vėjui pučiant, ir metrų, mokslininkas pažiū- 
ištisas lygumas nudažo pil- rėjęs į oro dulkes pro mi- 
ka spalva, yra svarbiausia kroskopą, pasakys, kad šie

iv *.5

doleriu nerodo jokių gyvy- 
bės ženklų, koktu ir skaudu 
darosi Amerikos lietuviams, 
kad taip negražiai ir nesu- 

i e «

manįai. išnaudota jų pastan
gos tėvynę atstatvti. Grįž
tant prie “Galybės/’ aš, že- 
miau pasirašęs, reikalauju, 
kaip stambus jos dalvvis, 
greito likvidacinio akeinin- 
kų susirinkimo, kur turėtų 
būt galutinai nuspręsta, 
kaip atsilvginus su skelinin-

riams ir šaltkalvjams, vak 
^riniai kursai, kuliuos laų 
90 asmenų. Šie kursai, y 
pirmas bandymas visoj 'į 
tųvoj. Kursams pro 
paruošta tokia, kad joje būf 
tų visi tie mokslai, be kuru 
negali apsieiti ainatp 
Kursuose dėstoma/: komerci-^ 
jos susirašinėjimas ir būgjal 
tėvija, kalkuliacija, i 
plotų ir tūrių išskaičia1 

i -y- ta C x. barižinin skaitymas irskaičius. Dabartmiu- metu. ‘ 7
gali būti arti 25,000 gyven- - 
tojų. . -

Pradžios mokyklų mieste riabskofr medžiagos teo 
yra 13. Iš-jų, mie.stoxvaį- įrankių konstrukcijos. Kwe

šyba, teisė, fizika, dirbtiivii^j 
butų hiigena ir pirmoji 
gelba, stiliai, reklama ir spe-;.

Auklėjimas tai pavyzdys ir 
meilė, o ne kas kita.—FrobeL 

j * . . * .
Darbą Dievas yra pastatęs 

doros sargu.—Napoleonas I.
Darbas nedaro žmogui gė

dos, bet tingėjimas. — Hesio- 
das.

* * *
Dažnai žmogus gyvenimą 

supranta tik tada, kai jo gy-

dyba išlaiko 9*, jų tarpe 2 
žydų. Privačių organizaci
ją išlaikoma 1 žydų, 1 vo
kiečių, 1 lenkų ir 1 rusų.' 
Mokyklas lanko iš viso 1650 
mokinių; miesto valdybos iš
laikomas mokyklas lanko 
1,400 vaikų. Iš tų mokyk
lų, dvejose mokslas eina va
karais. Dabartiniu metu vie
na popietinė mokykla jau iš
keliama, taigi beliks tik vie
na.v <

Visose mokyklose moky
tojauja 36 mokytojai, ku
riuos butu, kuru ir šviesa 
aprūpina, miesto valdyba.

Miesto valdyba, kad tin
kamai sutvarkius mokvklu •

labai nevienodas. Taip, vie
name • kubiškame oro centi
metre po lietaus esti 32.000 
atskiru dulkelių: giedrame 
ore —130.000: kambario ore 
— 1.860 000. Kainuose gi 
vos tik MOijulkelim— —v—

sus išlaiko miesto valdvba.
. •* .•*>

Nuo 1925 metų, mies 
valdyba kiekvieną žieii 
ruošia yakarinius, bendrojo/ 
lavinimo kursus, kuriuo^ 
kakmet lanko apie 250—300 
žmonių. -

Miesto pastangomis vai-, 
stvbinio knygyno skyriui sii 
rasta patogus butas. Dari 
biržoje įrengta nauja skaiy 
tykia. Be to, miesto valdys 
ba šelpia žydų knygyną, 
kraštotyros draugiją, liau
dies universitetus ir tas or- ? 
ganizacijas, kurios rūpinasi 
vaiki], globojimo ir jų 

■ Įėjimo reikalais.
reikalą, savo lėšomis stato _ Bendraj sumetus, švietimo jj 
naują erdvu modemiškai ,reikaldmS; miesto vaU 
mokyklai„namą, kuris kai;;skiria,.i9,procell^.vis()s 
.nuos apie . 260,000 Iri Iki ^atok. —-

Šiauliai, kaip ir kiek?

■.   1 ■. ■ . ■

Perskaityk ir Kitam Duok!
Socialistas Plečkaitis vis dar tebeorganizuoja “emi

grantus” pulti Lietuvą. Lenkai nervuojasi dėl Premiero 
Voldemaro pareiškimų. Smerkia jį neva už sulaužymą 
duoto žodžio Ženevoje.

Kova dėl Vilniaus dar tik prasideda. Ji bus smarki ir 
audringa, nes lietuviai nenusileis Pilsudskiui 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 44Darbininko,*(Jai taip kaip siuvėjau be
adatos. / ' ,

Delko “Darbininkas” toks naudingas ir reikalingas $ 
Nagi dėlto, kad jis yra geriausias darbininko draugas ir 
patarėjas.

Delko “Darbininkas” toks įvairus? Dėlto, kad į jį 
rašo įžymiausi literatai: Kun. K. Urbonavičius, Kun. J.

RAT0S KAINA NUPIGINTA
X

Naudokitės proga. “Darbininko”'prenumeratos kai
na vajaus laike\vra tik $4.00 metams: pusei metų $2.00. 
Vien tik penktadienio numeris metams $2.00; pusei metų 
$1.00.- Į užsienį metams $5.00, pusei metų $2.50. Vien 
tik penktadienio numeris $2.50. .' :

Šis nupiginimas bus tik laike vajaus, smtsioir vasario 
mėnesiuose^

* KVIEČIAME Į TALKIĄ

L. D. S. nariams ir “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 teregi): 
nuo pusmetinės 25 centus arba 50 centų vertės knjįjų; nuo 
metinės prenumeratos vien tik penktadienio numerio 25 

» jj- a r*’ • 'J. Jakaitis, K. Krušinskas, Mok. Pranas Galinis, Kun. ar^a 50 centu vertės Knygų.
Daknys, A. Padegimas, Kun. A. Daugis, S. Bugnaitis, KL

I A T T TI T T T T Q Zabuįonis, Kun. F. Juškaitis, Kun. F. Virtnauskis, Kun.* A V >< v L/l p K. Vasys, Kun. S. Vembre, Kun. S. Knfeižys," Komp?X
HIIIK Aleksis ir daug kitų. Iš Lietuvos rašo: J. Mažeiką, Mok. 

prašosi . Mažeikienė, F. Viraks, Lz Vitkauskas, Kun. Grinevičius
mS,mi?ir daug kiti) profesionalų, studentų ir darbininkų.

pSS'fatirrS » “Darbininkas” turi daug bendradarbių, prietelių ir 
i' dtrbT. *yW,® “”?**?' rėmė ji) dėlto, kad yra pačių darbininku leidžiamas ir kad- ** sulaiko karštį, paliuosuoia ▼>* _ L.

“Darbininkas” eina dideliu formato, 8 puslapių, jjius-

- J V -• 7 - . f .

šiol pastatyta pirmasai auk
štas.
trūksta dar apie 200,000 li- 
+ų; Šią sumą šiokiu ar to- 
kiu būdu gayus, rūmas bus ppowntl> visos_
Įmigtas ir į juos bus galima ------—-. ■
nerkelti keletą iki šiol nepa
togiuose bufubše” esančias 
mokyklas.

Šiaulių miesto valdybos 
išlaikomose mokyklose, 1925 
metais įvestos neturtingiems 
vaikams pašalpos. Vienam 
trečdaliui vaikų pašalpos 
teikiamos: drabužiais, ava
line. pusryčiais ir pirtis. 
1926 m. tokioms pašalpoms 
išleista 25,800 litų. Tiems 
pat reikalams, nepaprastoje 
sąmatoje yra numatyta 7,- 
750 litų ir vaiku kolonijai 
11,000 litu.

Miesto vaidyba iš savo lė
šų skiria dar vieną stipen
diją ekonomijos mokslams 
studijuoti universitete.

* * 2% • 1

Mokyklai įteigti nas didesVs miestas
vengia ir beturčiu. Beturčių | 
globai, miesto valdyba išlei-'

__Miesto valdvba savožinio- 
įe turi seneliu prieglauda ir 
šelpia privatines organizaci
jas. kurios išlaiko vaikų 
priegjaudas. Žydų reik 
skiriama 45.000. Jvairių pa- 
šalnų biednujų šelpimui,' 
vaistams ir gvdvmūi ski 
ma 56.000 litu. Nuolatos šelr 
niama 120 beturčiu. 1995 ni 
vien tik produktams. išleisto' 
17.000 litų. Pinigais išdu 
ta įkOOO lt., vaiku globojimo. 
—10.000 litu ir gvdvirim į 
25.000 litu. Ta našai na 
retu būti žymiai nadidirita^ 

Miesto valdvba Rekijavos. 
dvarą parceliuojant yra gayš 
vusi ūki, kuriame į reni 
seneliu nrieglauda.

ŠiauduNepersenai, Šiauliuose 1 - Susisiekimas ______
steigta amatu mokykla. Jį paIajkomas . automobiliais,

Nauji skaitytojai vistiek gauna%ipiginimą 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 si^ekskursija Lietuvon.

Pinigus už prenumeratas siųskite money orderiais ar
ba čekiais šiuo adresu

įsteigė miesto, valdyba^ bet 
^vėliau -perleido švietimo mi-- 
ništerijai. Miesto valdyba 
deda pastangų, kad ši mo
kykla J>ūt^ lęngvįausiaPpri- 
einama ndržntieta& Mmbtų 
išmokti asmenims. Miesto 
valdyba iš savo kreditų,^taš 
mokyklas neturtingiems mo
kiniams skiria mėnesiui po 
40 litų stipendijas. ■
. Amatų' mokykloj tuo tar
pu yra tik stalių skyrius, 
kurį lanko 20. mokinių. Ne* 
tolimoj ateity yra numatyta 
atidaryti šaltkalvių ir kitus 
skyrius.

autobusais ir vežikaiszM 
tekursuoja 32 autonlobiliaiy* 
54 vežikai, 14 motociklių i? 
yra 678 dvi 
j&us klausimas šiauliškiams 
dar tolimas.—“Lietuva”, 
Mr/——r- 
' Sokratas kartą 

žmogų, kuris į jox 
mą neatsakė. Eilos 
visai tuo neufcrigav 
pykstu, — tarėjis 
gams: — sutikęs žn 
riau atrodantį ar. 
apsiredžiusį, tai kote!

3W W«t
m. 1 d. eina amatninkų: k. t

Bendrov%25c4%2597.su
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PRENUMERATOS KAINA:

i ...4ŽB0 
net *8.00

IX n g '•

» < v

jfc.y* Pūblišhed, eitery TUE£

gįr JOSEPH’8 UTKUOUN B O. A88OCIATIOir OF LABOB
Hsiįtak m. maner 8ept 12, t»15 at the po« otflee at

trndėr thelct of Man* * 18HT
> . -7- . • • . ‘

“4 -

9

—- *<>» nf Octnhpr k 191?. tutboriaed oo july 12. 1919*
' SUB8CBIPTION KATES; f PRENUMERi 
ittr yearty........................... ,|4J» I Amerikoje matamn
Ign reariy........JMSąfifeieny metama _
atic once per yeer jeariy..*2J50 pieną kart savaitėje metaną 
IgD once p« week yeariy... 4&.0O Tiaieny rteną kart nvaittt i

’ “DARBININKAS” J
ESm ^est Broadway Soutb Boston, Naša

~ Telephone Soutb Boatoū 0620 .
A 4^- * . ę*. * - < ta ' —j*-e ..1- ■-** - *.• ’ —■ - - •'

...sB&ta■ -»r *

Klh lib’--
...»

BfejferasęŽ, kad lietuvių tauta narys karštai protestuoja,

:kų žurnalo! 1 
tavoje nebuvo, bet dabAr jau 

Bp|£yra žurnalų, kurie turi pre- 
^^Jfeišijų prie jumoro. Tuose, 

kuriuos mums teko matyti, 
|įė’ nepastebėjome perdaug ju- 

inoro. Yra žmonių, kurie 
^' kandžiojimą kitų skaito ju- 

moru ir iš to juokiasi. -Taip 
K?, daro vaikai. Kitiems pa- 

tinka “riebūs” “juokai;” 
'patinka “riebumas” — ne

; .jumoras, kurio tankiai “ jūo- 
pfę' ke” nėra nei krislo.

^ena i* kita juokų lįgjasų nors kurkas sveikiau 
S& j rūši£ jjarodo tik, kad tie, ku- 
fBį iie juos mėgsta, yra arba ne-. 
R ltaltūriiigi ir vaikiški, arba ir nuoSirdžiai Dusikva_ 

lytiškai ištvirkę. Laukinis 
žurogus ir vaikas juokiasi, l 

i jei kas įtaiko kitam paga-

^mos amfiteatro publikai at- .ros’_ _ asmeniškos
odė juokinga, kuomet gla-.mums nefrnfeta. bet imta?

Jatoriai užmušdavo kits ki-.™°’ Jiu°ši*<lavs. objektiilgo, 
s '^tę, kuomet žvėrys draskv- jumoro irera . O j’s taip J 
Odavo krikščionius. ' reikalingas. Mūęų visuome

. Ininė ir ]M>litir»c atmosfera 
^Kai^kandziojanhs tarpj^ ir K^k čia žil

partijoms. Jų partijos laik
raščiai pilni tiradų (mes pa
sakytum dįrj prieš parr 
tinius “bankrotus,” bet nie
kur neteko pastebėti nei žo-

AU JUMORO
Rbdos Jakštas yra kažkur kūnuose, kaip “įžeistas” 
įtašęfe, kad lietuvių tauta narys karštai protestuoja, 
ahti rimčiausia pasauly: jei kas jį netyčiom ir visai 

£ drit, ji neturi nė vieno juo- nekaltai ir teisingai pajuokė. 
TuomeĮ Lie- Pakelia didžiausį triukšmu, 

taip kad tankiai reikia net 
mitingas uždaryti.

Tas lietuvių, anot Jakšto, 
“rimtumas”, daug žalos pri
daro. Kiekvienas — ir “di
dis” ir menkas žmogus žiū- r- 
ri į savę perrimtai (takes 
himself too seriously) ir pa
daro iš savęs kokį tai nelie
čiama dievaitį — pikčiurną. 
Žinoma, kuomet dvi tokios 
opios neliečiamybės susidu
ria, kibirkštis lekia ir tulžis

- liu ar akmeniu į galvą. Ro-
L *•

•T

būtų ir jiem abiem ir vi
siems kitiems, jei jiedu gar-

Laukinis kiekvienas, pats iš sa
vęs.

Karčios, užgaulingos, siau- 
pašaipos

, O ji«?

t reikalingas. Mū^ų visuome- 
Ininė ir jiolitinc atmosfera

“jumoras? tari yįkiŠk^ta^ESirčių, rte- 
fiavy dctiLij zi—hckuI^ — - -i- _

h -turingo egoizmo. Čia nekal- 
įį besime apie lytišką “ jumo- 
įtCrą/’ paliesiu tik kandžio- 

tjįfeoristas” išlieja savb pyk- 
ųrtulžį. Jis n emok

ToUritos lauke -
iduj. Sunkios apatijos reiški 

ąrirteikM kaltminldH. Karlais ir, bloga išeina Į gerą, 

pradžia ėi&a prie gido. Visgi klaidų ikišiol neišveogl 
galima būtų pataisyti,

Kaimas nuolūtai turi savo 
rūpesnius. Ūkininkui per 
vasarą rūpėjo vasarojaus, li
nų deriinš ; atėjo riiduo, — 
džiaugiasi, kad brangsta li
nai, bet sykiu sielojasi, kad 
jie staiga neatpigtų, nes tuo
met visi ateities darbų pla- 
nai pairtų. Šeimininkei rū
pi,—iš ko čia šeimj 
ryčiai tinkamiau pagami
nus; karvės kaip susitarę — 
baigia užtrukti. Šeimai, vai
kams rųbai nusinešįoja, rei
kia galvoti apie naujus. 
Tėvas rūpinasi iš ko čia da
bar sūnui gimhazistui knygų 
naują pundą nupirkti, už 
“kvatierą” sumokėti o jei 
dar jos nėra — surasti. Mo
tina liūdi dėl dukterų paso- 
go. Kraičio būtų susitatipę 
šiek tiek — o litų tai kaip 
iššluota! Visoki reikalai ir 
keli paeiliui blogi metai — 
kaimietį nimuogė. O tie ne
lemtieji piršliai tūkstančių 
klausia. Taip, matyt, teks 
vargšėms dar keliais mete
liais dukrelėms susenti...

Tokiais ar šiokiais rūpes
niais slegiami — kaimiečiai 
apie Valstybės reikalus, apie 
valdžios užmanymus retai 
kada prisimena, negut kada 
atidėję šalin visus galvosu- . v. - .. ° .. . mų. Žinoma čia nėra jokio ■dienų reikalų,- ____. __ '

mojo priešfašjstinio fronto 
tik W

kas ir nebu? sunaudoti pro
pagandai prieš pačius nebol- 
ševikūs. Labai' abejojame, 
kad bolševikai ant tę' sutiks 
ir kad dar yra tokių, ku
riems nėra, žinomi bolševi
kų, triksai su svetimohiis ki
šenėmis.

t A X

Bolševikai „šelpia” 
mainierius

«* “s

delio apie tikruosius bankru-{. Kad bolševikai yra sužel
tus—įvairių bendrovių ban- * P? savę pinigais surinktais 
■ - : ! - neva kitiems tikslams iš ne-

. bolševikų, tą mes gerai žino- 
raTSštai “CtalyK? ££ ®

drovei pasirodė “Ryte” la
bai vietoje ir laiku. Įvririos 
bendroves sūrinko iš mūsų 
milijonus dolerių “tėvynės 
labo” vardan. Kur jos tuos Gal.kas pamanys, kad taip 
pinigus nudėjo, kiek jų be- elgiasi tik mūsiškiai raudo1 
liko, — jei dar kiek liko, — ’niejL Visairiet ŠtaiP. T. 
kas manoma daryti su su- 5-to Unitėd Minę
rinktais pinigais arba jų Ii- Workers distrikto preziden- 
kučiais, apie tai anei šnipšt! tas, perspėja, kad bolševi- 
Niekas nei nemano klausti kV komitetas, pasivadinęs 
davėjų, kas daryti su jų .pi- Pennsyivania and Ohio Min- 
nigais. Yra tai gili rinkėjų «« Relief Committtee renka 
paslaptis. Jei ir ne žodžiais, aukas neva sušelpimui streį- 
tai savo darbais rinkėjai saikuojančių mainierių, bet 
ko davėjams: vąše dielo mol-!mainieriai iš surinktų aukų 
čat kol dar vra pinigų, o juo ;ne r 20 nuošimčių, negauną, 
labiau, kuomet jų nebliks! j Likusieji- pinigai sunaudo- 

Nežiūrint to, kad didelėpropagąn- 
dai maimefių tarpe! Bolše- 

oriežtai nusistačiusi ivikai tokie pat’ ar’ ^ie .
i lietuviai ar kurios kitos tau- j matyt, atsirado nauja liga- 
•tos. ■.

KITATAUČIO ĮSPŪDŽIAI 
’ IŠ LIETUVOS 
/ ' ’ ---- ----------------i----------------------- s

“NAUDINGA KELIONĖ kiaušiniai, tai ne čia šaldy- 
“Bab&žūihj apie, Ineta- T“^’

va netrūksta-Kadangi aš ta- 
rėjau p^'aplankyti Kau- 
ną, tai keliais žodžiais pasi- Pavyzdžiui, už plaukų nu- 
dalinsiu su skaitytojais savo kirpimą ir nuskutimą ,New 
įspfidžiabU h Yotke užmoki* $1.25, o Lie-

~ - tuvoje ta TTisar padaro už 3
“Kelyj Jt; naĮn^

kratus.
’ *’ •. » -f ’ - .. . ;

Kun. dr. Bariuškos atvi- V v

—v

prieš fašistus . Ne kitu tiks
lu jie ir dabar bando sulip- 
dyti taip vadinamą priešfa-= 
šistinį frontą. • • <

musų visuomenės didžiuma . . , ,.
yra nn£rt»W„«i.^al™mtakiepat, ar-jie'
prieš Lietuvos diktatorius, į 
neklvsime sakydami, kad vi
sa mūsų spauda vienbalsiai 
užgirių vieną jų žygį, bū
tent, jei jie įsakytų įvai
rioms bendrovėms įsikūru
sioms mūsų pinigais, atsi
skaityti su mumis.

T

' . % •» » z

Karininkai Serga
Lietuvoš karininkus už

puolė epidemija. Kažkodėl 
jie pradėjo sirgti, senti, ner
vintis ir eiti atsargom Taip 
dar - nesenai pulkininkas 
Petraitis su Šumskiu ir 
Katkum apsirgo. Netrukus 
Budrys. Gen. Žukauskas pa
sekė jų pėdomis. Dabar jau 
net patį karo cenzorių, pulk. 
Buroką kvarabaj>agriebė ir, 
jam prašant, jis atleistas at- 
sargoii.

Kažin kodėl ta epidemija 
siaučia tik aukštesniųjų ka
rininkų tarpe?

Pas ims;datig kas suser
ga appendięitis ; Lietuvoje, 
matyt, atsirado nauja liga— 

'officeritis.

pus

.. ... . t

venimas suštingb, i 
įvairumo - o musų žmonės v 
(ir tik ne vien mūsų žmo
nės) laukia naujo. įie pa
tys valdžios- viršūnėje žmo- 
nes ir tt. ir 11, tai priežastys 
dabartinės kaimiečių Ipątiz 
jos,, tai jųjrf prislėgtosios 
nuotaikos kaltininkai. Užtai, 
ir apie laukiamąjį referen- ■ 
diltkią mažai kas uĮįimtiia. ; < 
Matyt mažai kas teeis jr bal-.'Ą 
suoti. Vieni politiniais mo
tyvais susilaįkvs, o dauguma 
gal tik todėl, kad;' “baigą-V 
vom, balsavom — \ir kas’ iš 
viso to doro sėjo?.t” ;

Yra ir teigiamų reiškinių. 
Dabar kaimo žmonės pradė
jo labia įsigilinti į ?savo me
džiaginius reikalus, s Kuo
met, dažnai ir nevisai vieto
je buvę pirmiau politiniai, 
ginčai atitraukdąvo žmonių 
mintis nuo kasdienių reika
lų, tai dabar politinių klau
simų stagnacija davė laiko, 
ypač ūkininkams labiau su-5 
sirūpinti, atidžiau susikaup
ti savo- moterijaliais. reika
lais. Dvasios sritis irgi ne
nukentėjo. Ir sielos reika
lams atsirado daugiau laiko 
ir reikiamos ramybės. To
dėl tię “iš aukščiau” atėję 
suvaržymai, bent, tuo tarpu 
yra davę ir teigiamų reiški-; .

palygiuimo, kas buyeppriėŠ— 
gruodžio mėn. pereitų metų, ' 
kai buvo įtraukti politikon 
piemenys ir pusberniai.Kar- 
tais ir bloga išeina į gerą.

Šiaip ar taip kalbėkime — 
toki padėtis amžinai nėpasi-

f*

ną ant krikštynų, ar egzek
vijų. susirenka. Bendrai kai
mo žmones yra apėmusi kaž
kokį bendra politikos klau
simams apatija. Laikraščių 
i kaimą pareina kas kart ir

tenų. Ir visOs jos “rimtos!” Jjalo carai ir "taip vadinama 
pilnos tulžies ir pašaipos!
Niekas taip, neprablaivytų 
mūsų horizonto, kaip tikras

kiai juokiamės iš “rimtų”
-Mūsų

■^9

^-.janĄji. KandHojtatis “ju- '’3įgdį& mes tan-

polemikų
■ juokte, tik “sydyta ’ Jam vaikai juoksis, iš dabar jau 

pati komiška pade?!juokiąsi>
jis jos nė liepas e i kas jau,-ir mums liautis bū- 

n muk įvelti kam uore. e ^ja pasau.
ly ;',> laikas, kad-patys pasi
juoktum, iš savo
— kvailybių, kad nuliptume 
nuo Olimpo. Kam kam, bet

• v* »

....................
b. “ JaYn kam nors,

įvykdyti — ne prajuokinti.
į jis, lyg tas vaikas, ar lau-
k.' kinis ^rnogus, žiūri, kad kam
^>į.,ūždrožus per galvą savo

- JiS mums, amerikiečiams, tas
•, *• 3“°khs ** t88™,P"?- “rimtūfeta” ■ ; nepritinka- 

.nepastebi ištakoj Jnk feasdien 
Betaiko verto «avo_ » savo^doje juobus

13 žadus, platformas, idealus; 
P. "juokia kad ir nekalčiausiai, 
ęį jis tuoj visa gerkle rėkia:

jestotą!
Tos rūšies “juokdarių” 

K MMfabj yra jy a* {as ir ir
L Tok«! ‘.‘^”‘„1 žemės vabalai. Irtasju-

morasy be piktumo, be tul-

ne kitų

' ųepritjnka.

apie partijų veidmainystes,
- i- / .v jv.— - .. .apie -jų Marių suktybes, va-
šydma izeidha mano ma- £5®^ pil.

. — ir įssikohoja. Inį ir žurnatat
. .„.-a J(>se figūruoja ir preziden-mums netrūksta ; yra jų net fag - ir mažes-

.perdaug. Tokių “jUokų”^ . -
ft pilna ir Lietuvos ir mūsų

“Ohio Gang” su Hany 
Doghariy priešaky. xĮ tą 
skandalą buvo įvelti ypač du 
žibalo carai Doheney ir St. 
Clair sąryšy su tariamais 
kyšiais vidaus reikalų minis- 
teriui Albert B. Kali.

Sąryšy su tais kyšiais da
bar Senate eina tyrinėjimai. 
Liudyti tapo pašauktas 
pulk. Stewari, < Indiana 
Standard Oil kompanijos 
galva.Senato komisijos klau
sinėjamas apie kaikurias 
tranzakcijas ir faktus turin
čius sąryšio su tariamuoju 
nrinisterio' papirkimu, jis 
griežtai atsisakė atsakyti į 
klausimus ir piktai pareiškė 
savo nusistatymą senato
riams. Senato pirmininkas, 
vice-prezidentas Dawes, pa
sirašė vvarantą ir įsake 
Stewartą suareštuoti už Se
nato paniekinimą (con- 
tempt). Jis tapo suareštuo
tas, bet pernakvojo savo ho- 
tdy. Buvo tai namų areš-

prog, pn^uretr ir pate- (35 eetaus Amerikos jei nebūt atsira<£
ti kaip Lietuvos valdininkai gals) uz pataisymą akiniam.-iol mums nepripra8ti 3,. 
atlieka tavo pareigas. Ma- rėmų ir ui įdėjimą kryštolo i 0 laikrašžiaį
no bagažo jie visai nežiūrė- •laikrodėliui. Jeigu šis bar- *• « - -
~n. nes matyt MipiAhų kad-gain^s rali būti palygintas, I 
aš nevežu daiktų, už kuriuos (tai aš norėčiau žinoti - kur.1,111 
reikėtų mokėti muitas. La
bai greitai ir mandagiai per- džius pakartoju, važiuok į 
žiūri keliauninkų paspor- Lietuvą. Vežkis ir vaikus 

kariu. Jie tikrai bus pa
tenkinti Lietuvos saldainė- 
mis, kurios yra skanios ir 
palyginamai pigios. Yra ge
ra ir suaugusiems: tos sudė- 
tos į bonkutes skirtingos iš
vaizdos ir didžio.

Theodore Chirin”

“Užbaigdams savo įspū-

taip sutvarkyta, kad kas yra 
pradėta luri kada ir pasi
baigtu Vyriausybes-suma
nymas ' keisti konstituciją. 
diena iš dienos matyt atidė- 
-Hninmnc Točrili viffi rei- 
kės ir ^eferendufmti paskir
ti dieną. Daug keblumų ir 
klaidų padaryta valdančios 
tautininkų partijos nesilei
džiant į jokius kompromisus 
su kitomis valstybiniai mąs
tančiomis griipėmis.' P. Vol
demaro vyriausybė perdaug 
mėgdavo iš aukšto, su išdi
dumu ir pašaipa žiūrėti, į 

1 taip vadinamą opoziciją. Ta
tai prie gero neprivedė, tik 
pagilino nesantaiką irprida-. 
rė keblumų kad dabai* net 
kažko laukiama, delsiam.
- Pastaruoju laiku fe: vy
riausybe ėmė sveikiau galvo
ti. Jos pačios iniciatyva pra
sidėjo pasitarimai apie grį
žimą koalicijon stf krikšč. 
demokratais ir Ūk. Sąjūn-

bus padaryta žymi pažanga. 
Suartomis jėgomis bus 
daug lengviau iųrtfe tahymo 
Valstybės pagrindų. Nes 
anot gerb. dainiaus: “kur 
du stos, visados tįaiigiau 
darys.” . Ir“ ištikiu ite

__ X—

čiau\ kurie neišrodo prastes- 
už “brangiuosius. ” 

Pradėjo įeiti mada į “bepar- 
-tyviųs,” nes bepartivišku- 
mą, kiek tenka pastebėti — 
labai retai kam pavyksta iš
tesėti. ' \ •

Bepartyvi spauda kalba 
kitais klausimais, partyvi, 
pažabota, -MITINGŲ, NĖ 
.TOKIŲ PRANEŠĖJŲ PO
LITIKOS REIKALAIS — 
NĖ- DVASIOS! K kurgi 
kaimietis išgirs apie tikrą 
politinę nuotaiką. Ką rašo 
oficiozai net kelintas mėnuo *
apie konstitucijos pataisy- 
mus —- kaimiečiui tie įtiki
nėjimai įgriso Tabidit nei bu
vusios partinės rietenos, nes 
kalbėti tik apie vieną daly
ką įr klausyti vis apie tą pa
tį daiktą yra dar nuobo- 
džiau. Skaitytojai tokių, ta r- _ .
tųm. amžinai Besikartojan- J8? *) Jęipgvytaj^itoi — 
Čių, Ar bekylančių į; galvą 
klausirmi nebenori skai
tyti. Jiems daug labiau rū
pi įvairių ūkio giminių kai
nos ir rinktis it* net tuščios 
įvairenybės ir juokai. Kad 
šiandien visas politinis gy-

■■ -ta. —.ta

r ftMfek “DttHniBkąr» i

' 1 t

tus; kaip papratsai, jie mo
ka keliolika kalbų, ir paste
bėjau, ka^jie labai maloniai 
priima kitataučius į savo 
šalį.

“Negaliu praleisti nepa
stebėjęs, kad Lietuva smar
kiai progresuoja kiekvienoj 
sriiyj; gatvės išgrįstos, ka
nalizacija pravesta, mokyk
lų pristatyta, btri’ais susisie- 
kimas platus,—sanitarijos 
teisių prisilaikoma ir visur . .
yra nepaprastas judėjimas. įį*". -?13* 1S^J0 
Svetys atvažiavęs j šią šalį 
tuojau pastebėsi, kad vai-

žiavo | miestą taukamsmž- 
kulo Atveši“Bet ką 

pati dirbi f ” — “O ar nere
gi, kad mėsai maišelį siu- 
YH/’ —- “O kuy sesutė?” — 

“Ar negirdėją^ kad lauže 
trašk.” ' x ■ -

Papasakojo:

. O, Giedgaudienė, 

- (Užrašė A. Norkus. 
(Atsakymas: tėvas išval- 

Žiavo sėti, brolis driteims, 
mti marikinius siuva, <» ta-

■*■ .

teisių prisilaikoma ir visur

dzia daro viską, kad tik pag<«pattdoje Jei ne polemizuo- ... . ’ --------_-------------- ___ . .
—*-!” —J- —s ’ tas. kaip tinka tokiam aukš- gerinus savo piliečių gyveni-

• 3 •__  • j _ • • *rT‘ J jTl . *• 4 „ * •:
jatna “rimtai” apie tikrai 

£ juoko vertus niekniekius, tai 
Kj^pajuokiama” priešai, t. y. 

ant jų tulžis, kuri 
atrodo juokinga nebent'tik:

? patiems rsšvfojams. | ir mums Pra*
tai Sykių tenka pa* dėti eiti tokiuo pat keliu, 

stebėti organizacijų susirin- ^ore sekse of bumor!
* * * ■ *" 1 ’ ** '

1M fiėrf Bkanti fe W ntiahhingas,
Apie tai to trokštu ką styti, kokios garbės lauki i

> ai^tai, ^ ĮBanožm<mės.apteUH^ te4ttey

.. -L. " - *• /■ •

eia~ tikrą dalykų stovį, negu 
galėtų^tai padaryti “rim
tos”- polemikos arba tulžine 
pašaipa. - /

■

MĮSLĖ
Vienas jaunikaitis nuėjo 

pas mefgaitęir'pafciausū

mą.
“Jeigu ėsi lietuvis, tur

tingas ar beturtis, mano pa
tarimas yra, susipakuok sa
vo daiktus ir pirmuoju lai
vu plauk į Hamburgą, o iš 
ten greituoju traukiniu į 
Lietuvą.' Tai yni šalis, kur 
gali gauti viską kuopigiau- 
sia ir Į^gerinusip. Pinigta 
kursas yra 10 litų už dolerį.

> gir

tam dignitoriui. Vis dėlto 
į komisijos klausimus neat
sakė.

Sekant visą tą procedūrą 
gauni Įspūdžio, kad ne ga- 
lingasai Senatas traukia at
sakomybėn paprastą pilietį, 
bet kad vaikai, priduodami 
sau drąsos riksmu, nedrąsiai 
bando supančioti galiūną, 
/kuris žiūri su panieka į jų 
voratinklius ir į juofe pačius.

kmn gi cam bijos tų,
''i

i pa
lte tikL» w

. '•X

I

i

rengta.



Visuomet Gatavas

Skausmustai tikrai ateitv

Silpni Nervai?

B,
1926 m.
349,100
118.000 
248,000

53,600

1927' metate buvo truputį 
mažesnis, negu 1926 metais.

’ečįama lig 
ttaa manyta.

žiavimasivyks vasario^
Šo. Bostone. * '■< z

LDS. N. A.A.Vak
■ ' •5® r *'JA' 

į,^Aj*

MCOSOŪM
[O'S’CMHR Si

mato. Prezidentas Coolidge 
negalėjo sakyti programinės 
prakalbos, iris buvo suvar
žytas Užimamos pozicijos 
autoritetu. Jis begalo tak
tingai pasielgęs pareikšda
mas vien simpatijų, dėkin-

Kad ir ne politikas esmu, nepasitenkinimas neturi pa 
tdčiaus pabandysiu panagri
nėti begalo svarbų pastarų
jų dienų Įvykį — Havanos 
Kongresą. Gražų ir idealų 
programą tame kongrese y- 
ra paskelbęs p. Hughes, 

~ Jtmgtintij Amerikos Valsti
jų afetovąš. Teorija pąn- 
azijatizntbšėhiaus piaskelbė 
įžymūs indų, japonų ir ki
niečių vyrai. Dabar pan-a- 
merikonizmo idėją pskelbė 
p. Hughes. Spauda žaibo 
greitumu tą prakilnų suma
nymą išnešiojo po visą pa
saulį. Reik dar vieno, o tai, 
kad lygiai įžymus vyras at
sirastų Europoje ir patiektų 
visli senos Europos tautų at

skaitomas “betvar 
aišku, kad tame at;

čiai į vyriausybės iždą nor
maliai visą laiką plaukė.

v Susisiekimas
» ;' t <• , I • -. * •

Geležinkelių naujų jinijų 
niekur nepravesta, buvo tik 
remontuojama senosios.lini
jos, kurios ^šiandie didelio 
remonto reikalingos; mat 
karo laikais, buvo labai ap
leistos. Vienur kitur numa
tyta tiesti nauji plentai ir 
darbai kai kur jau pradėti. 
Žymiai padidėjo autobusų ir 
automobiliu skaičius,'' kurie

L. D. S. Naujos Anglį; 
Apskričio suvažiavin^lfi^ 
vyks vasario 26 d., Šri Po 
lietuvių parapijos sveteli 
je, 492 E. Seventh 
Boston, Mass. Sesijos p- 
sidės lygiai 1 vai. pb.pic 
Šis suvažiavimas s varinis 
.pageidaujama, kad visos’- 
apskričio kuopos jup susi 
mėtų ir’ išrinktų ppkęl 
narių. Visi svąrbięjLnK 
organizacijos reikalai 
tinkamai išrišti, jei ifuo v 
.kuopų bus nors po vieną 
daugiau .atstovu. Tad Ta 
name kuopų valdybas ša^Į 
susirinkimus, išrinkti atš 
vus ir jiems įduoti nąudii 
sumanymų organizacijos, 
bui. .vJO

tais yra patogus susisieki 
mas.; ** • W* ■

aį nes žmoriesne visus 
sutaupytas pinigus de-

europeizmo. Teorija, ijpnok. 
savo keliu, gi gyvenimas sa
vo keliu. Toli būna teorija 
nuo gyvenimo. — ypatingai, 
kuoriiet teorija apima platų 
objektą tuomet reik ilgai 
laukti, kol teorija įsigyven- 
dina . , z•

Antraip vienok vertus, gy
venime neatrasime lokio pa
vyzdžio, kad gerą ir tiktą

- teoriją gilaus ir rimto žmo-
- garis protu nustatyta, — ne- 

įsigyvendintų. Kad ir neiš-
, pasakytai daug kliūčių pasi-

jis gerai pasielgęs... -O2
* . ■•'•"'U T U ‘ •’* .

Kas -kita p. Hughes. 
Charles Hughes yra atstovu 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų visuomenės,—jos vadu,— 
ir- todėl jam- ne- vien, kad 
tiko, bet tai j'e buvo pareiga 
pasakyti programinę pra
kalbą Kongresui. Jei jis 
to nebūtų padaręs, — tą bū
tų padaręs Meksikos arba

ka, gi kitam betvarkė tas 
pats įvykis. Jei nesisekimas 
“biznio” tų piliečių valsty-; 
bes, kuri pildo policijanto 
rolę, 
ke” 
vėjuje globojamajai valsty
bei datortia skriauda.

Trečia kolumna — tarpu
savi valstybių prietelybė ir 
geras velijimas. Gražus o- 
balsis, bet sunkus įvykini- 
mui.. Reik daug takto, gero 
noro ir išminties,, visoms 
valstybėms pradėjus nuo 
šiaurės Kanados rybų bai
giant Punta Arenas prie 
Magelano...’ Amerikiečiai 
visokių rasių, įvairių kalbų, 
skirtingų tikybų privalo rū
pintis ne vien sau gera da
rytų bet ir kitiems... Kas 
gali būti prakilnesnis už šį 
obalsį...

Ketvirtoji kolumna — ko
operaciją (sądarbiavimas). 
Vadinasi, visos nėpriklauso- 

žodžiue. mos J^mer^os valstybės pri-
įj valo bendrai dirbti bendram rnažiau valgome ir miklma* 

, labui^ <tuo ąįyeju "bus gera 
taip kiekvienam, taip^ vi
siems bendrai Šioje idėjoje 
slepiasi tai, kas p. Hughes

1 į aiškiai nebuvo pasakyta, bet 
ką visi sugebantieji sąpro- 
tauti aiškiai supranta,----
būtent, Amerikos kontinen-Į 
to visų valstybių Federaci-| 
ja. Bendrai veikti, bendrai I 
gintis, bendrai prekiauti ir 
pramonę vystyti tam, kad su 
laiku' bendra valdžią turėti I 
ir bendrai jos klausyti. Toj 
pastarojo obalsio išsigando 
senelė Europa. , Mano vie
nok manymu nereik gero bi
jotis, bet gerą reik sekti. 

Štai kaip atrodo p. Ch. 
Hughes paskelbtieji obalsiai 
Havanos Kongrese. Kad 
tuose obalsiuose idėja pra
kilni — nėra dvejonės. O 
jei idėja prakilni, tai jei ne 
šiandien 
je toji idėja taps įvykdyta. 
Juo greičiau, juo geriau...

<> - Ry mantas

“valdžios kaštu.” Nuvežtie- lėti, vis vien kliūtys lieka 
ji buvo verčiami nepaken- nugalėtos ir teorija įeina gy- 
čiamiausiose sąlygose už ke- veniman. ’*
Honę atidirbti. Norėdama | • Kokios vertės teorija pan- 
apsalti žmones nuo išnau- amerik<)nlznl0. kum p. 
dojnno, mūsnj vyfiausybč he8 ^ paskelbęs.____
draudė emigruoti tiems, ku- .
rie riegali apmokėti’tlž kelią. w. ,rt. ,
Dei šios priežasties enrigra-L*“’’ t>k“os> žmome'J“*, 
rija žymiai sumažėjo 1927.Ha?a“°V Ęonfresi>. ?hd“J 
m. emigravo per 20,006 žmo- ^jo Jungtinių A- 
nin ir didesnė jų pusė pa- menkos Valetijų Preaden- 
kfiU Brazilijon!“ .r tas Coolidge. Papūtai 

; J dauguma tikėjosi, buk jo
Finansai kalba bus begalo svarbi ir

pinigai valstybės ūky tas nustatys programą kongre- 
pats, kas kraujas ^mogaus'stri. Kuomet nesusilaukta.tp, 
organizme,. Per 1927. m. fi-įko tikėtasi, tuomet pasipylė 
nansiniu atžvilgiu !Lietuva spaudoje pareiškimai nepa- 
eutvirteja Krašte; atsirado sitenkinimo. Tačiau Uip 

'kreditas. aV spėliojimai, taip
-‘A-*-. iSu-JfVrj.'vc, ?V.

ugi svarbu, kad ir kaimynai 
tvarką turėtų.Tuo būdu 
reik suprasti visas “inter
vencijas,^ kurios.įvyko arba 
įvyksta. Buvo “intervenei- 

.. . >• • . jos” Haiti. San Domingo,
Meksikoje, —‘gi' dabar yra 
Nikaragua. Visos “inter- 
vencij os ” gerais pobūdžiais 
besivaduojant. Tr dabar iš 
^ikaragua Jungtinės Ame-, 
rikės Valst. pasitrauks, kuo-

Vokietijoš, -Rusijos ir Lat 
vijos.
r ; p: ’ ■
Žemės reforma buvo vykdomabmet įvyks tvarka, 

ir ktou, tik mažesniu
. į tempu > <

Daugiausia rūpintasi iš 
duoti nuosavybės dokumen 
.&> KaiHirmngp npS1 

se žemės reforma beveik
> • 1 •» 4 »

baigta. v Daugiąusia buyo 
dirbama kaimų skirstyme, 
kurių dar labai daug yra ne- 
išskjrstytų. Kartu su kaimų 
skirstymu ėjo ir žemės nu
sausinimas, arba melioraci
ja. x .
‘ Bendrai, 1927 m. mūsų 
valstybės ūkis vystėsi nor
maliai, nebuvo tokių įvykių, 
kurie jį galėtų išstumti iš 
paprastų vėžių.

(“Trimitas”)

netiktų, neš visgi Jungtinių 
Amerikos Valstijų autorite- . 
tas Amerikos valstybių šei- , 
mynoje yra dominuojanti,— . 
vadinasi, — pirmos tarp li- 
gių... Ką gi pasakęs p. Ch. 
Hughes? . . - '

Pan-Amerikonizmas, su
lig p. Hughes žodžių, parem
tas keturiomis kolumfiomis. 
To reikalauja pan-ameriko- 
nizmo namo tvirtumas.

f* ' *-*••»* • • ~1 

pirmoji kolumna. — tai > 
nepriklausomybė. Tuo at
žvilgiu Jungi.* Amerikos 
Valstijos buvo ir yta korek- 
tmgos. Amerika nepaver
gė nė vienos valstybės. At
virkščiai, Amerika išklojo 
ir apsaugojo nepril®iso- 
mvbę Kubos, gi prezidento 
Monroe7inristaU mas paliuo- 
savo Pietų Amerikos valsty
bes nito Ispanijos priespau
dos. Hughc užtikrino, kad 
ir tolesni ai Jungt Ameri
kos Valstijos gerbs kitų ne- 

ir susirinkę 
žiams pilnai

mankštinimo ir esami uŽ- 
krėtimaį kūne, veda prie 
šalčio. Jis laiko, kad gali
ma šaltį nukreipti ir net iš
gydyti, turint alkalinį lyg
svarą kūne per tinkamą val
gį ir atsargiai reguliuotus 
dožus dvianglerūgštes drus
kos (sodium bicarbOnate), 
arba alkalinių vandenų su 
mažoms dūdoms “calcidin” 
ir “iodin.” .1

/Tas gydytojas sako, kad 
jo patyrimai tarpe pirmųjų 
pietvakarinių gyventojų jam 
aiškiai parodė, kad šalčiai y- 
ra civilizacijos produktas.

Klimatiškos permainos ne
duoda kūnui tinkamai su
vartoti riebius valgius, kū- 
•rių mes dauginus vartojame 
riepi reikalaujame. Mes pa
prastai valgome perdaug, 
ir nešimankštiname šaltame 
ore^ Šaltis taip greit meuž- 
p^jpla žmogų šiltame ore 
kaip šaltame, nes mes tada

matyti iš šios lentelės.,
1 ’ . H!.—• Tvn ęLv-;.-
-.TAArM 1926m. 1927 m.
Avižos .........319,500 269,750
Mišinys ............. 118,700 106.670
Vikiai ................. 68,400 66.300

mūs daugiaus. - •
Industrijų įmonės šalčiu 

seiga dauginusia pirmadie-

delegatai jo ž 
gali pasitikėti

Antroji kolumna — 
kfi. Į KįięktifenojĮb paikybėje 
privalo būti tvarkau Be 
tvarkos neįmanomas gerbū
viu ir nepriklauscmiybė/ne-

Ta p. Hughes prakalbos 
vieta ne visų atstovi) gavo 
pritarimą, nes nėra aišku, 
ką reiškia žodis “tvarka.” 

ikrieiūo-Į Vienam gali atrodyti tvar-

,1, į- T

A - •• >? . ; < - .... ..-SaS#

niais ir dienomis po št 
ypatingai po .įvairių. į 
ir yakai^Miių, kuomei 
nės valgo daug visok 
bių valgių. Ketau jaiiį 
davinėtojai taipgi ril 
serga šalčiais. Gal 
kad kas kur tik važiu 
ras persimaino Ir yri 
rus. Jie valgo labais 
daiktus, - vartoja svaa 
čius gėrymus, labai j 
pina ir negauna ūžti 
miego.* ' -

Statistiką parojo 
dėl.šalčių liet 45,nuc 
žmonių didžiose iiiduis 

= sulaikyti nuo darbo.

“Lauke Dirbanti” 
Žmones

ANCHOR

v



žmonių susirinko

I 'r'

Komisija

VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO.

1. Ak, myliu tave t.-.y .-.T.’.
2. Bemužėl, nevesk pačios .f...................... 50
3. Graži čia giružė......................................... 50"
4 Meilė 40
5. Meile uždegta krūtinė . ...... ;......—.65 -
J5. O pažyelgki.............-..50 —
7. Visuomet širdis surakinta........... . . .. .60
8.,/ Penldoš linksmos dainos................. '..$1.00

vyko ’ parapijos susirinki
mas. Tvarka susirinkime ta 
po užlaikytą1>egalo pavyz 
dingai.
gan skaitlingai.-' Susirinki
mą vedė kun. Daknys, sekre
toriavo p. J. Čeika, komite
tus atstovavo p.' Jurgis Ka- 
raška. ■

Iš duotos atskaitos paaiš
kėjo, jog- parapijiečiit yra 
106 šeimos. Paprastų įeigų 
būta $8,744.93. Išleista $8.- 
74047. Naujai bažnyčiai už
traukta paskolos $32,000.00.

gomis, nuo šenai planuoja
nti Aušros Vartų parapijos

—^Sausio 25 dieną' stai
giai mirė garbingas Niagai^i 
Falls kolonijos lietuvis-kata- 
likas Jonas Zakarauskas.Jis

< __

priklausė prie kelių katali- 
kiškų draugi jų. Draugijos 
daKvavo jo laidotuvėse: iš
kilmingai iš namų palydėjo 
ligi bažnyčiai, paskiau į ka
pus. Daug turėjęs priede
lių. Visi,reiškia užuojautų

~ DUETAI
9. Moterų Sąjungos Imrias .....

10. Skrenda, lekia mūsų mintis
1L Trisdešimt dainų...............

12-tą. : ■ ■ - b;g- v
Choristai ruošiasi ghn- 

smarkiai prie koncerto su 
naujausiomis dainomis ir 
ketina padaryti visiems 

T i p -naeilrvjptp

CLEVELAND, OHIO
LDS. 51 kp. narių žiniai .

Vasario 9 d., vakare, Lie
tuvių Salėje pyks Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos 51 
tuopos mėnesinis susirinki
mas. Gerbiami nariai kvie- 
čiami -■ ateiti į susirinkimą. 
Taipgi šia proga naudoda
masis primenu, kad kurių y- 
ra užvilkta narystės duoklės*
tai -malonėkit užsimokėti.

eikalą “Šv. Agnietė, 
‘anti asmenys: Šv. Ag-jka. 
— A. Latviutė, Simpą- 
as— K. Babilas, Klau- 
rr M. Praibienė ir kiti 
anti asmenys: Z. Babi- 
ĮffiKudirkiutė, V. A- 
ličįutė, A. Kasparaitė, 
rpilgiutė, A. Puzmiutė, 
įsioniutė, O. Pazniokiu- 
I. Pazniokiutė, M. Fe- 
Į, O.* Jasioniutė. Visi 
■lai atliko' savo rojęs ge- 
* Publikos buvo daug." 
ąkaro pelnas paskirtas 
Fiirgio parapijai. Liko

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos tfiiestų žen
klus. Yra lndomu su jai* 
susipažint L .Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, iSvlso yfa" 40 ženklu.

Kaina 40 centų
“DARBININKAS”’
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

LDŠ. 'vajaus reikalai f* iš

rinkta du ąsmenys •prirašy- 
neti narius ir užrašynėti lai
kraštį “Darbininką:” J. 
Kavaliauskas, V. J/SiMir- 
ka. Nutarta prisidėti prie 
Federacijos kąip kitais me
tais ir pasimokėti po 6’.cen- 

įl dieną. Perstatė gra- tus nuo nario. Atstovais iš
rinkti: P. Kuras, P7 Kudir- 

Prisirašė r naujas narys 
A. Kureiša. Valdyba 1928 
metams: pirm. V. JgKudir
ka, pagelb. A. Fedas, fin. 
rast B. Adomaitienė, prot. 
rast. S Jasionis, ižd. M. Bii- 
hitienė, iždo globėjai P. Ja
blonskienė ir U. Pazniokie- ' 
nė, maršalka J. Avižinis.

v Kaimietis

to brangintino darbo. Tas 
turėjo būt senai atlikta; bet, 
deja, trūko rinkamo vado su
darymui*- iniciatyvos. Mat, 
jaunime- yra -pakankamai e- 
nergijos ir noro veikt, bet 
patys nepajėgia .orientuotis, 
kaip reikiant kas-nors turi 
jiems nurodyt kelią. Todėl, 

■ esame neišreiškiamai dėkin
gi. kad kun. Vembrė paėmė 
šį atsakomingą darbą ant sa
vo pečių. Po~ jo sumania va - 
dovyste bus daug kas nau
dingo nuveikta ir Worceste- 
rio lietuvi u vardas aiškiau

• • i » ______

praskambės kitų tautų tar
pe. ’ .

P. Vyčas, nesenai grįžęs iš 
Lietuvos. Kol atsiras var
goninkas jis pažadėjo čia 
pabūti.

Sausio 1 d. dainininkas p. 
P. Vyčas turėjo labai pa
margintą koncertą — sudai
navo apie 20 gražių daine
lių. .. Pas mus daug daini
ninkų ir dainininkių lankė
si, bet mūsų buvusio vargo- 
ninko, o.dabar daininiko p. 
Vyčo niekas “nesubytmo.” 
Taigi per 7 m; jis gana daug 
prasilavino ir nesuklydo kai- 
kurie jį pavadinę geriausiu 
iš vytu giedorhi Amerikoje.

Sausio 8 d. Mot. Sąjungos 
kuopą pasikvietė iš Lay- 
rence lošėjas sąjungietes, 
kurios su vyrų pagelba. la
bai gražiai sulošė “Gyveni
mo Verpete. *’ Veik visi lo
šėjai gerai ir pagirtinai at
liko savo roles. Žmonių bu
vo pilna salė.

Buvęs Giedorins

'likusiai šeimynai:------- -s—
— Turime mes kartais sa

vo tarpe ir “fohių.” Tūlas 
“čaliukas” vadinamas “il
gas” (o kur tų “ilgų čaliu- 
kų” neberasi) daro miela- 
širdingus darbus... Kokius ?.. 
Nugi “pigiai mulą” parduo
da. Besisukinėdamas tarp 
“svietelio” atrado žvaigždę 
— (‘stelą.” Mergina gra
žesnė, negu jo tikroji ^?pri-> 
siega.” Pakusų negalėjęs 
apsiginti ir... Dabar “ste
la” nebe žvaigždė, bet tikras 
mėnulis. Ir garsina pasau
liui “ralio” širdies slapty
bes. “Čalis” pyksta, bet prie 
“stelos” prikibti negali, nes 
“ilgų čaliukų” pasaulyje y- 
ra daug. Žmonės juokiasi ir 
sako: “daryk mielaširdlngus 
darbus., bet “stelų” neieš
kok... • ’ •

tas padidėjo veik $19,000.00.
Susirinkimas pagyrė už 

gražų pasidarbavimą kun. J.. 
)aknį, Komitetus, Kolekto

rius ir Iždininkus. Man at
rodo, kad ir parapijiečiai- 
tame užsitarnavo. Bet kas 
matė, kad susirinkę parapi
jiečiai patys save girtų. To
dėl baigiant susirinkimą kle
bonas padėkojo ir pagyrė 
parapijiečius. Neskaitlin
gas būrys, gi trumpame lai
ke tiek daug padaręs gero. 
Garbė Niagarąfoliečiams.

Šv..Jurgio bažnyčioje da
bar lięka įvedamas naujas’ 
būdas kolektų bažnyčioje. 
Ligšiol mes kolektavome, 
kaip kad lenkai kolektuoja, 
— “foreinerišku” būdu. 
Nuo kovo 4 dienos prasidės 
kolektos vokuose (konver
tuose). Kiękvieųo aukotojo 
pašalpa bus užrašyta sky
rium, ir tuo būdu bus graži 
tvarka. Mat, kaip.mes pro
gresuojame. Ar ir pas~ju»

p; Vyčiai Ir-gi Veikia
Sausio 15 d. Vyčių 27 kuo- 
k perstatė gražų veikalą o- 
retę,“ Apkalbos ir Meilė.” 
mo Tarvydo. Aktoriai sa- 
i roles atliko, gerai. La- 
ąusia prijuokino publiką 
Ilginys Kaulas, Kuopai 
Ino liko 24 dol. 27-ta kuo- 
C’daug veikia. Prie jos 
fkla'liso beveik visi čia an- 
£ Jie dirba tautaijr baž- 
rčiai. Vakaro vedėja buvo 
^Vjesulintė.

z Sodalicija
Klebonas kun. V. K. Taš- 
įhas sutvėrė jaunų mergai- 
įj Sodaliciją ir jau pri- 
atesd,30 merginu. Kun. V.

“Taskūnas kas mėnesis 
i&o pamaldas ir duoda 
ms genis pamokinimus, 
aldyba: Dvasios Vadas 
topt. V. K. Taškūnas, pirm. 
^Ąibučiutė. rašf. O. Kif- 
įr&intė, ižd. Z. Navikiufe. 
ATonu matyti,' kad jauni- 

priklauso prie geni ka- 
®BŠkųoTganizacijiL Tie- 
į|yra daug jaunimo, kurio 
Įjbnepnklauso prie šių or- 
lįązaoijų ir kuriems nerū- 
įigeros organizacijos. Bet 
jįrto jaunimo nekaltinu, 

tėvai, kurie vadinasi 
plikais, o vaikų neleidžia 
randėti .prie geni kataln 
otiį jaunimo organizacijų. 
|^ys tėvai irgi nepriguli 
m jokios geros organizaci- 
®ir neskaito gero katalir 

laikraščio. Tai ką no- 
K. kad< vaikai suprastų 
Mę organizacijų ir laikra- 
■I Patartina, kad kiek- 
Kn/ katalikiška -šeimnm 
■ferenumoniotų gerą ka- 
tejcišką laikraštį ir kad 
■|n jaunimą prigulėti prie 
Bilikiškų jaunimo organi-

siur
į talką smuikininką Edvar- 
dą KohŪrotą. Čia reikia pa- 
žymėt, kad Edvardas pirmą 
kartą dalyvauja su mumis. 
O apie teatro gerumą nėra 
ką sakyti. Tie, kurie lan
kosi į choristu vakarus su- 
pranta gerai, kad ir šis teat- 
ras nebus koks menkniekis, 
bet bus iš ko pasimokyti ir 
gėrėtis. Šį kartą vaidins ko
mediją, “Vyro Ieškojimas.”

Taigi, kviečiame visus at
silankyti. Gausiu atsilanky
mu paremsite chorą ir pa- 
skatinsite jannimą dėtis prie 
choro. Tokiu būdu sulaiky
sime jaunimą nud ištautėji,-

- tmo. i
- - . ' * ■x.. ' . v

Vakarų pelnas' skiriamas 
parapijos naudai. * <

Choristas

MIŠKAM CHORUI n
12. Ginkim šalį Lietuvos.........................     50 ?
13. Giesmė į Šv. Kazimera.......................... .50
14. Lietuvos Vyčių Imnas............................ ^5
15. Pirmyn-į kovą............................  ..50 <
16. Mes ginsim ten*.■
17. a) Išauš vasarėlė,

. b) Tu mano mergelė, č"
c) Išbėgo.te «.«.«.T 1 *50^—.

18. a)' Kaip aš butfau. jaunas,
■ į, b) Žiurau anfcsęi rytų, vfcj

, c) Aš užgimiau Lietuvųj..... r......
19. a) Eikš mano mergele,

b) Aš sutikau žydelį, ’
-•*—c)—’ankffd keleis .. •_• • • • ♦ •. *. * • — .50 .

20. a) Miels tėveli,
: b) Oi,skauda galvelę, v ?

- c) Atsigėriau žalio vyno.. - .50
21. a) Oi džium-džinm,

b> UŽ jūrių;
c) Kalbin jaunas bernužėlis,

.9 d) Aš turėjau vištą ..,....,......... ' 
a>. Tykusis Tytelis,

. b) Oi laksto vanagėlis,
e), Kur Nemunas, d) Oi čiOčią-liūlia ^0

• • V ' ’

Visos rirS paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. • Siųsdami užsakymus^ 

Idrauge nhsinskite ir pinigus. Visuomet adresuo- 
kite.taip: ' * - -^4

mokas? Tikrai nepakenktų, 
bet* padčtų_jšsiląvinti savo 
tėvu kalboje. ’ '

1 .‘Ižviiblys”
' • * ( ' *

jaunimas Veikia *'

clii mėnesiu atgal susi- 
i§ katalikiško jaunimo j 
atiškas ratelis ir jau’ 
veikimą parodą gruo-

nimai nereikėtų rašinėti, bet Mass., 7:30 vakare,. 'C.rj,; 
kitos išeities nėra. ' | 11-dieną vasario, Hudsųn,^.-;^

Raštininkas Mass./7:30 vakarė,;^,
- 12 d? vasario. Worcester, ' .

Mass. -I
' 13 d. vasario, Athol, Masą^, i š | 
vakaro. • ■. ■. ■.

14 d. vasario, Cambridge,: x 
Mąss., 7:00 vai. vakare. <•:

Nuoširdžiai prašome ger-, š 
biamų klebonų ir są.jungiečių .• 
čia minėtose dienose sureng- , 
ti viešniai iš Lietuvos prą-, 
kalbas. Jeigu dėl svarbių 
priežasčių nebūtų diena pą-r * 
togi, tai prašome* tuoj pra- 
nešti komisijai ir gal bus ga-z 7^ 
Įima pakeistįdienas.
- Prašome kreiptis šiuo ad7. -i-- 
resu: O. A. Jankienė, 1428 '
Columbia Road, South Bos-, . ■
ton, Mass.

®. 3-čia Kūopa Ir-gi
- - Veikia'
šio 8 dieną metiniame 
ikipie huvo padaryta 
feri nutarimai. Nutar- 
igti teatras; apkalbėta

— Parapijos choras gra- g 
žiai darbuojasi. Nutaręs at- s| 
gaivinti “Vyčius” ir įsteigti S 
savo zklubą <rVvčių” gra- ra 
žiuoju vardu. Nutarimai S 
gražūs, bet kodėl nesisktibi- {g 
narna jų vykinti . S

■4—^šeštadieniais ir sekmAn M 

dieniais parapijos salėje » 
dėstomą lietuvių kalba. Vai. S 

rinčių susirenka apie 60.; Ar gj

NASHUA,N.H.
Kaip visur, taip jįr pas 

mus esti daug įvairių- atsi
tikimų, tik niekas jų nepa
rašo į. laikraščius. Nors jau 
truput, pavėlavau, bet nors 
trumpai aprašysiu, kad Ka
lėdose katekinno mokrtojos 
ir klebonas surengė vaikams 
pramogą, Marijos Vaikelių 
Dr., prie kurios priklauso 
160 vaiku.

- \

Kalėdos pas mus buvo la
bai gražios, žmonių bažnv- 
Čioje buvo labai daug-, cho- 
,ras gražiai pedojo Kalėdų 
giesmes. Mūsų varg. p. J. 
Aučius taip netikėtai ir grei
tai išvažiavo į St. Clair, Pa., 
kad net ir atsisveikinti netu
rėjo. laiko, o tik paliko kle
bonui laišką, kurį choro 
pirm. p. Karauskas perskai
tė. Laiške -štai ką jis pa
rašė : X

“Nepykite, kad taip" greit 
išvažiavau; nes- mane - kvie
čia greit atvažiuoti į St. 
Clair, kur mokestis didesnė 
k. t. $100.00 į mėnesi; gar 
ht mau choro, su_ kuriuo 
darbavaus apie 3 metus; kle
bono su kuriuo taip gražiai 
sutikime gyvenome ir geni 
žmonių ir gražaną miesto.”

■Dabar pas mūs kleboną 
--»wĄoinnjQt-Į jo Lnvęg varg p

jaunimo orgamzaega gąįuu- 
nai baigiama įkūnyt. Tre
čiadieny, sąusio 18, buvo su? 
šauktas bendras parapijos 
jaunuomenės susirinkimas,-į 
kurį "suėjo virš šimto vaiki
nų -ir merginau .

Susirinkimas prasidėjo su
dainavus Amerikos himnai 
Kun. Vembrė, susirinkimo 
vedėjas, paaiškina tikslą ir 
reikalą subūrimo jaunimo į 
bendrą ^organizaciją. Bai
gęs, jisai perstatinė ja kalbe- 
tojus piatesmam apibudim- 
muį klausimo. — - - r- 

Advokatas Pranas J. Bu- 
blys pirmas kalba, susirin
kusiems reikalaujant, ang
liškai.. Savo kalboj jis lie
tė socialį organizacijos klau
simą, kaip tai, naudingumas 
Lšnaudot talentus randamus 
nariuose, tam tikslui organi
zuot sporto, dailės ir vaidi
nimo ratelius. Adv. Bublys 
gyvai, įdomiai kalbėjo. Su
kėlė nemaža •, entuziazmo 
klausytojuose.

Antra kalbėtoja, J. Rauk- 
tytė, išaiškino svarbą lietu
vystės palaikymo jaunimo 
tarpe, nes, Lietuvos atei
viams išnykits, neliks kam 
perduot ir palaikyt gv’vą tik
rą lietuvvstės dvasią.

Perstatoma p-lės M. Ma- 
nasaitė, O. Zvmontaitė ir A. 
Vaškevičiutė. Jos yra atsto
vės parapijos merginų “Giri 
Scouts” organizacijoj. Vi
sos trys, trumpai -kal-z 
bedamos, išaiškino “Giri 
Scouts - ” reikšmę ir tikslą: 
Jos “dabar lanko specialius 
minėtos organizacijos kur
sus. tikslu apsipažinimo su 

, Giri-ScouK* -'programa, 
kad vėliau galėtų įsteigt ir 
vets-panašius merghių būre
lius mūsų parapijoj. ’

Jonas Manasas, nesenai 
sugrįžęs iš Waterbury, Ct., 
kalbėjo išimtinai apie spor- 
tą.___AVorcesterio_ lietuviai
sporte toli atsilikę nuo kitų 
kolonijų lietuvių. “Jėgų, vie
nok. yra pas mus, ir tiksliai 
jas subendrinus. Worceste- 
ris aukštai gali iškilt sporto 
srity.

Tautystės išlaikymas A- 
merikoj buvo tema adv. A. 
J. Millerio kalbos. < Savo 
gražiu iškalbumu jis be abe
jo ne vienam įskiepija tvir
tesnį pasiryžimą karsčiau, 
pamylėt’ savo tėvij tautą ir 
kalbą. *

Visų mylimas ir gerbia- 
jnas_klebonas-kun. J. Čapr 
likas įspūdingai prabilo į

' '"'s4jaunimą, ragino jį nesiskirs- 
tyt, neprapult tarp svetim
taučių, bet pasilikt gerais 
lietuviais ir katalikais, pa
laikyt savosios tautos ir ti-
♦ ’ • x - 

kybos idėjas. " .ą* s

Paskutinis kalbėtojas; Dr.
J. C. Landžiu®, kaip pridera 

L Idaktariii, kalbėjo savo pro
fesijos dema. Jisai ragino 
visus prie sporto, kuris stip
rina kūną ir prie darbo, kn- 
ris ugdin.1 sveikaMvasią.Pa-

hir pasisiūlė skaityt sveikAtbS *£5^
I paskaitas nariams- .ir atstato liuobą muskult; reikimą.

Pabaigoj; krat.^ Vėrrthr?j phčian išnokina afrigiatno,

LIETUVOS
ŽENKLAI

1



4

Tini

Poitunatas

»A'W
iKyTri^^Ą-. ■**> '*£*y

KAUNAS
Jurkus iš Skuodo Klaipėdos 
Karo Komendanto parėdy
mu sulaikytas ir išsiųstas. į 
Ežerėnų apskritį. , ,

saus. mėn. pasiekė Sudanu. 
Vienok aplinkybių verčia
mas turėjo iš ten grįžti, ką 
vienu metų bėgyje ir attiko 
tuo pačiu būdu

2 doi., puri metų 
Pa v® k si ub piešia 
džia “PASAKOS

EMIGRACIJA Iš VILNIAUS
Statistikos žiniomis ‘ 1927 

m. iš Vilniaus išemigravo 
244 asmens. Tame skaičiuje 
122 i Sovietų Rusija, 61 į 
Latvija, ir likusieji į Pran-

Būk idėjos apaštalas! 
Platink ‘‘Darbininką-!’’ 
Vajus dar tebeina! - 
Pasipelnysi ir pats! ?- 
Tik nelauk' Hurry up!

ros ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti. ; -

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 

nustoti kalbėjus apie lietuviu išlikimų 'Ame- 
rikoj. -f,
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

nis, maršalka T. Smilgis.
Vilui prasiJėjus, kviečia

me visus narius prid darbo, 
t ir užrašyųėkite 

laikraštį “D-ką.’r -Nors yra 
išrinkta organizatoriai, bet 
gali dirbti ir visi. Visi dirb-

u.
igiih save, susirtnkimus laiko »<.

• <Tr« uraminkį kiekrienų 'aėnt* i 
Bft v* kare i

'tsalR čr-jos refkalflb» krelpk1tft> tw* | 
raštininke laišku sr telefone

.i ...... , .

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
D R-JOS VALDYBA

te ••

Pirmininkas — Antanas Navikas, 
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. — luotas' Jhckevičius, '
92 Sawyer Avė.; Dorchester, Mass. 

PreL Raštininkas — Leonas švagždis, 
,111 Bowen St., So, Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis, 
366 Broadway, So. Boston, Ma^s.

Iždininkas — Vincas Kališlus, 
67 G Street, South Boston Mass.

Maršalka •— Kazimieras Ambrožas, 
492 E. Seventh St, S. Boston, Mass.

Draugija laiko savo snfeirinkimus kas ‘ 
pirma nedfildienl kiekvieno mėnesio I 

z antrą valandą po pietų, parapijos 
salėj, 492 E. ‘Seventh St, So. Boston, 
Mass. . . , ■ „

i • » » ■ J

MUILO GAMYBA 
LIETUVOJE 

verčiasi apie 300 darbinin' 
ką. Gamyklų viso yra 22. 
Kasmet muilo pagaminama 
už 4—5,000,000 litų.

euziją, šiaurės Ameriką ir
t. t. .t

pėsčias.

LENKAI KONFISKUOJA
LIETUVIŲ LAKEAŠČIUS 

- VILNIUS. — Vyriausy
bės komisaro įsakymu su- 
konfiskuota 1 Nr. “Žycie 
Ludu” už straipsnį “Ofiar- 
nosc spoleczenstwa litews- 
kiego.”

Be to, sukonfiskuotas 5 
Nr, “Vilniaus Aido” už ko-, 
respondenciją iš Lydos ir už 
aukų politiniams kaliniams✓ 
skelbimą.

organizacijos, o turime visus 
sutraukti ir prirašyti. -

J. M.

GRAŽIAUSI vaikų laikraštį 
. HfcVlil HTeH

Yra daug darbiniu-- prašė persiskyrimo, dėl Bal 
. Jenkis (Jankauskas) geriau iku neprigulinčių prie mūsų iraus nuožmumo, 
būtą nedainavęs: Kas klau- 
sėsi jo dainavimo, tas paša- 

(^~\kė, kad tai biivone daina- 
JT xvimas,'bet kriokimas. P-nas 
įūįp Jehkins, mūsų salėse kai ka-

■ .da pasirodo pusėtinai, be t 
^Vper radio labai švakai. P-lė 

yMitrikaitė dainavo gana ge- 
rai. Tą pati -galima pasaky- ' LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

P OGLOBA MOTINOS ŠVČ 
VALDYBOS ADRESAI r

Pirmininkė Jieva Marksfenė,
. 625 E. Eighth StL, So. Boston, Mass. 
VIce-Pirmininkė — Ona Židonienė. — (
i 11 Monks St., South Boston, Mass, 

.h Karininkė - Ona Sianrtentf f 
, Ę. 7th St. -8o„ Bortui’ Mtu. , 

rpiepbone South ftišio-i 3422-P“ 
n RftžHnfnk? — RronlslavB Clunp?- , 
29 Oould Su, W Rorhnry 
•tno.kf. *»n»- StMjdnHu.'*
•TO IX' Rth st Sf, Roku, r. 1 
.-Kdarč Onr Mlzulrmerf

___________i_____t

A * Vi® A V 1
PARAPIJOS SVETAINĖJ1U ‘ J

492 Kast SeventhStreet ■<' South Boston, M4sA 
7:30 vikare . r,t'

Balins btis ituloniul, juokingas ir naudingas. Proga visoms paM-? I 
naudoti. Pradgfat iš tajlko . vąrstytl karolius. Ui keisčiausius Jie 
prašmatniausius karolius’ bus duodamos dovanos.' Dovanos yriški- U 
riamos trys., Dovanos Uhjs j labai gražias Ir naudingos naergimans y 
Ir moterims. .Už tad nepraleiskite progos gauti jas. Karolių balius“; 
diir pirmu kartu jvytata South Bostone.' Orchestrą buą jviepn iš' 
geriausių,ir tinkamiausių. Bus visokių užkandžių, gardžiausių gėri-.l 
mėlių, saldžiausių ir karčiausių. O Šaltoj košėr. boB iki sočiai." 
Kviečiam visus—sąnųs ir Jaunus. * . ' < .« 7

. ‘ ’ RENGIMO KOMrSiJA 'y

pančiam. *.
Daryk gudui gerai — jis 

mistiną jo bijai.
Laikyk jautį už-ragų, vy~ 

Yąi už žodžių.. *
- Kreivos kojos kaip mela
gio: ” ■ U q

Apsaugok, Viešpatie nuo 
maro, bado, vainos ir bobos 
nespakainos.

Kaip yra tai kertai,—kaip 
nėra tai kentaų

Su juo prasidėk, pupų rė
ti pasidėk.

Panelės vieną mistiną, kit
ką sako, trečią daro.

Radai arklio galvą ant 
pievos ir tą žebok.

- NĖ VISADA VIRŠININ
KAS

— Mielasis —■ sako polici- 

licininkui, — kad tamstą bū
tum ne toks girtuoklis, gau
tum paaukštinimą. . 
g — E/ ~pone' "Viršininke, 
maii nereikia paaukštinimo. 
Įsigėręs aš visada jaučiuosi 
policijos viršininku.

ddfcUTii prietUli^ 

“DARBINTN^O 
jor adresas:, fauną

Pirmininkas — Mot VerslacfauL--^
694 4E. rifth St.,- So. Boąton,;ltaęk: 

i Vfee-PtrmJninkas — Povilas ^Ruks», Vįš 
t 95 G Strėet South Boston, Man. . 
Prot RaSt — Antanas MacėjunMt'>ii

450 E. Seventh St, S. Boston. 
Fln. Ražt, — Pranas Tulelkls, 

< 109 Bowen St, So. Boston,
I Iždininkas —, .Andrius ZallejBkaa, 
I 150 H St, South Ęoston, Moa, ',’ 
Tvarkdaris — Kazys' Mikailiohft^1^

9Q6 E; Bropdvay. So. Boston. ^(bsb. ; 
Draugija laiko savo susirinkimus Ina.':

antrų (2-trą) nedėldlenĮ klekfftjao? 
- mėnesio Lietuvių Salėj, kertė 9 '-Ir. ' 

■ Silver gat, So. Boston.; MMbX. Į 
vai. po pietųr'S teidami suslrinki|nw> 
prašome atsivesti naujų .nartųjpri;!

fiV. KAZIMIERO R. K. Valdybos antraaai u' 
So Boston .Mass- *

Pirmininkas — Jonas Jaro*a
>25 I Stroet Rontbj Rostnn 

Vice-Plrmlnipkas — Jonas GpibinskM/
24 Prescott Št, Readville,’

Prou KaSrinmkas - V-. Mifkeyič}»j|l
405 Third St. South Boston. - 

Pint asų Raštininkas — M. Seifas,
366 W. Broadway, Sp. Boston. 

iždininką* — V Ralntla j
36 Merčer Street, So. Boston* 

Maršalka — P. Laučka. ;
393 Fifth Street. South Boston. Biaiįv/' 

Prauglja laiko susirinkimus kas abtTV 
nedėidienj kiekvieno mėnesio, po 
ai. p<> pietų. Parapijos Salėj. Septlr 

ftoTvfi >4onrb BprtnO įlaša.•

s/karto jgųiniofcętiU v, Kas — \ .z . ? ; < ; . . ,
į kišenėj .yralfe?, .KLAIPĖDAI Šiomis die-
JPirkikas: —.fJkskylV ’ uomjs gr^d kdipnės apr'
L- ; f r tink Klaipčdietįs

LEIBUK0 IŠROKAVIMAS ( Jurgis'VaĮiiiks, kurs prieš 
Vienas banKHteki laukia P“S»W metu, būtent, W 

«iimmbR ! ir heP°s mėnesį pėsčias iš-dauZXo Lei- k^vo aptek Jis’

nite: v^-Leita, te ta norėtam, ^kog°T^M?>
tad garnys tai atneštu-
^taiute ar sesutę? ,- ■ I?, . P^rsAdę l Afnte

Leibukas giliai susimetė “ Ateriję, Tu-
» Hmftti otftuta.. " JUS4» Tripoli iv prekių

; CAMBRIOGE, MASS.
•sc : r.i: Z.“ ——7T- • .1 ■

LDS.-.8 kp. metinis susi
rinkimas įvyko 8 d. sausio^ 

j bažnytinėj salėją Valdyborf 
(Įėjo šie:, dvasios vadas kun. 
Į E. į. Juškaitis, pirm. Ant, 
Vaisiauskas, pagelbininkas 
|.V. Janeliūnas, nut. rast, J. 
Mockevičius, fin. rast. Ign.

Kiekviename ‘‘Žvaigždį” nu
meryje pilna įdomių apsakymėlių, 
dvasią žadinančių pranešimų ir ži
nių iš viso katalikų pasaulio, 'd»ug 
rašoma apie paskutinių laikų šven- 

- faioaincj apie nepnprajrtjį. p.isišven- 
timą naujai atsivertusiųjų stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama daug rimtų nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų .laikais, -duodama 
daug atsakymų į pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt.

“Žvaigždė” išeina, kas mėnesį. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: gerb. Ametikiečiams — 
10 litų į metus; gi užsakant Lietu
von gyventojams “Žvaigždę” me
tams mokama 8 litus, pusei metų 
4 lt.
; Adresas: “Žvaigždė,” Tėvų Jė
zuitų Namai, Kaunas, Lithuania.

Tat ir visi, kas tik gryvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistų, ties jūsų pa
stogėmis laikraštis "žvaigždė?” 

k :., A

- DAKTARA NUTEISĖ 8 ME- 
L • ? TUS KALĖJIMO
l- : KAUNAS. — Karo teis- 
\ mas sausio 2^> d-, išsprendė 
'a Panevėžy vietinio medicinos ............. ■ , .■■■■. - • 
' daktaro Grinevičiaus, kaiti

namo susidėjus su lenkais.
k bylą; nuteisė jį 8 metus ka

lėti.

■ . ..../.U . ' • < ' ' '
VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR .<<

UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ 5 V'

~—ftDA ■ ..rf
“DARBININKAS” yra plačiąją dafrbo žino’ ‘' 

niu, kaip sodžiaus, taip ir miestą ir mieste!ją ' ’’ 
gyventoją laikraštis. Jis teikia žinią apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valšty-'. > 
bes vidaus ir užsienio politiką. .

“DARBININKAS” visur atstovauja ir giną į 
teisingus darbo žmonią reikalus ir nurodo kelią 
į- geresnę ateitį. • • S

“DARBININKAS” iėašo naudingą nurody- U 
mą, patarimą ir atraipsnią apie žemės ūkį, naU* ^ ; 
jakurią, mažažemią, smulkiąją ūkininką ir ki- * ’ 
tą žemininką būvį ir reikalus. - • . , ' ’ ’

“DARBININKAS” duoda nemokamoj jąįO 
dinią (teismo dalykais) patarimą ir atsako .Ly 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams. | 

“DARBININKAS” talpina gražią apsaką- Ifj 
mėlią ir naudingą skaitymą kaip seniems, taip * 
ir jauniem^ kaip vyrams, taip ir mptfiriina.,

“DARBINĮĮiįSAS” jųi visą dorą žmonią $ 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo 
tyti ir P-tfarti išsirašyti “ Darbininką,. ”

“DARBININKO” kaina tik B litai metama » 
pusei metą 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigus-^' 
batį~~ —— • ------------

^/pasaukė ugniagesius, .kurie PRAHA
j-, pribuvę stojo į kovą su ug- LiLmUu lilUUH

Tiini'i«ihvtn nnlink KOSLINPAI.E—6-kambarių stuba, vj-ĮHHn. 1U0J Įsasyta apimsnanjw mados įtaisymai, steam ši- 
- gyvenančioms šeimynoms iŠ- . h,ma- **»<*trn ir Vieno karo gara<lžius. 
S-.-,»■..! _ . >♦. Yni keletas vak<initĮ medžių ir višti-
KU SlKTailStyti nes gręsė pavo- ninkas. Savininkas priverstas greitai 

3"' *• 'Y-------- - ------------ j . --------------- lpur»l»».>ri Priime.-roi-i p-.vinlvnio otoilr
U - ją namams. Ugnis su- tuojmis pZs v., k. .oisitosB 

nailono bažnyčios vidų įp Bro:!,!w;v-» Tei. so. Boston ossn.
‘ -• -•> (Vas.-10)

bokštą. Nuostoliai siekia a- — ■ - . ■

Paieikau brųlip BaItnyaięjpus Vaiva- 
<lo$ -kiyis-tfgįĮūru' gvv^nor-fjicppoje. 
Iš Liėfitvbs -phėina iš ’Karifid ‘ !lpskr„ 

»al^ J’usųetolių kųimo. 
'Ririu svafbių rėikali^ tad prastu atsi
šaukti sekančiai: BAR. V Al VAUU KE; 
<po vyru Lamberis), 1101 40elancey 
St.,. Philadelphia, Pta. (V.-1O)

j* x "~~
I IEšKj&U savo brolio Augustino Bre-, 
žinskio. kilusio iš Plungės, prieš di- 
djjj karųįgyvenęs Karotine. Sesuo. 
Veronika Brežinskaitė. "I’avasario'^ 
gilumui ja. Kaunas, LHHUAN1A-

t- ~ , 7» ~ :—r -

S0R1 KAD TAMSTOS VATKAT 
"dilf TA J A' LIET U V1U KALBA.

JIEMS

DAINAVO PEE RADIO
/Ketvirtadieny, vasario 2 d

i- b :30 vai. vakare per radio ’ Agituokite 
U Bostono stotį WBET daina "

vo p. Vincas Jenkins (Jau 
h'„ kauskas)- ir p-lė Mitrikaitė 
■> Jiem akompanavo paneli 
> -Rauktytė iš Worcester. P. | naui

i

; tp
.v

:*
3

> ■ 1

- K \

■y ‘ rį V



LIETUVOS ŽENKLAI.

PAIEŠKAU Kazimiero Glodčno. Pa
eina Lietuvos Šiaulių apskr., Rau
dėnų parapijos, Pakep»t«nų kaimo. 
Kas apie jį žino arba jis pats tegu 
atsišaukia: Wm. Schaff, 92 Eastem 
Avė.. Springfield, Mass. (V.-7)

PLĖŠIKŲ BANDOS VIDU
RY LAISĖSALĖJOS
(Iš Kauno istorijos)

Miškas, kuris buvo tuojau 
už “didžiojo medžio,” (ku
ris tebestovi kertėje Didžio
sios Vilniaus, Seimo ir Ne
muno — buvusios Klaipėdos 
— gatvių) dar 60-tuose pra
eita šimtmečio metuose7. bu-Ilian^ biure- Ta kiaule 
vo pasislėpimo yieta visam rt?-
Kauno ;miestQ nusižengėliu das ir^ ę^us aukščio ir 8 
elementui, o taip pat to- pėdas ir eplį ilgio. Ji yra 
kiems žmonėms iš esamu - rnetu ir L men.-senutno.- 
prie jo kaimu (dabar prie- ------------- - -------------- ------

noris vesti vyras, pri- to grane. Ta baisi aplinkybė 
ypatingu būdu įrodyti -pagreitino gimdymą. '

Greto- --mergaites- 
gulėjo kūdikio lavonas.

Kapų saigas parodė,* kad 
jis jokio triukšmo negirdė
jos. Luiza sudraskė rankas 
ir kūną besistengdama nu
versti karsto dangtį.

> , ekspedicija Naujo! 
lėjos ĮniškuoBe surado

TeL Nonvood 15&

E. V. WARAB0W
. (V7BŪBLIAUSKAS) 
lOTlrilB GBAB0RIU3 

tR BALSAMtJOTOJAS

- W» wMpii«OToi« nsan

PRADEKITE GYVENTI DĖL SAVĘS!
Kr' - *• 4

Kampinis nnnnj
įSfektra.* 517.;! s j

šeimyni]
įsafcarius ir 3

! ją, kuris'duos galimumo vi- plėšipėti praeivius dieną, ne 
šą žmogaus kūną kiaurai kalbant jau apie naktinį lai- 
permatyti. Šito išradimo dė- ką. •■x 
įa, galima būsią aiškiai ma
tyti, kaip veikia bet kuri 
žmogaus kūno dalis. Išradi
mas reikalingas dar tobulin
ti, nors jau ir dabar jam ski
riama daug vilties. Ko ge
resnio esą gydytojui reikė
sią. Atėjo ligonis, jo klaus
ti nebūsią reikalo kas skau
da: pasiguldei ir viskas ma
tyti, kaip ant delno. Imk ir 
remontuok, kaip kokią ma
šiną. ~ ' -

KELIONE APLINK PASAULĮ PĘR 80 DIENŲ—apie vienas de-^ 
rybas be galo įdomūs nuotikisi kelionės per įvairius kraštus. ; .

• Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio --------- i---------- 1.00

PRAMONINES DEMO.KRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis^TSė 'r 

TTnfTn.jn KARO nžRĄftAl—si paveikslais iš 1914—16 metp
' Parašė P. Žadeikis. • - ' — —,.75CSv., .

i ” ,. v .• ■ •» :—~~ . ------------———

ĖMĘS IR K ATBĖK • Deklamacijos, Monbfofcai k'Dialogai. Pb*' * 
’ rašė Juozas y. Kovas. Kaina   į— _____ -------2^.—‘ 30q

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas—-------------10a

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Jnškaitis—15e 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge-

NAUJA NYKŠTUKŲ 
i -PAM®MĖ

Vienok po to, 
gimt. 50-tą metu Įir.bakyoje 
buvo nutiestas geh'žp-.’n lis, 
ir miestu susisiekimą:-, ir su
sijungimas syi stotine pasida
rė labai gyvas, tas miškas 
buvo greitai iškirstas, o plo
tas išplanuotas gatvėms, o 
paskui palaipsniu buvo n/F 
statytas trobesiais ir apgy
ventas. Pirmi stambūs tro
besiai čia buvo įvairūs “val
diški” namai, kame dabar y- 
ra'apsaug. ministeriją ir ki
tos valstvbiškos istaivos.

Didžiausios pasauly kiau- j 
lės tėviškė — Amerika. Ji.j 
dar nesenai buvo užregis
truota Amerikos -fcderali- 

sve-

ĮSIGYKITE SAVO NUOSAVYBĘ
South Boston’e

su krautuve ir <lvi šeimynos po keturins kambarius. Yi% • 
sk.tlaynr s Kiekvienai šeimynai. Kaina SG.500.
medinis namas, netoli Dorchester Street. 3 šeimynoms po tris 

____ '.'imyroms šešis kambarius. Reinių atneša -SS45.00 į metus. 
įwDO.' Lengvomis išlygomis. ■-
Trijų šėimynn medinė stuba ant W. Sivth Street, prieš pat švento Rožan- 

iaus balnyčių. 3—l- 4 kambariai su [taisymais. $3.7CO. Lengvomis išly-

_Dviejų šeimynų medinė stūba su penkių automobilių garadžinm, City Poirit, 
int Kast Sivili Street. netoli L Street. Keturi kaiabari-l ant pirmo augšto 
K penki ant antro. Maudynės, šiltas vanduo, elektra, priešakiniai piazai. j 
Kabia $8,8uO. .
^Puikiausioj vietoj South Bostone ant Marine Road. dviejų šeimynų naujas 
Runas.'Pirmume aukšte 5 kambariai su saulės,kambariu it.priėmimo sale, 
įntyame aukšte 6 kambariai ir taipgi saulės kambarys. Yra piazai. Kiekviena 
ieimyna turi savo atskirų šilto vandenio šilumą. Visi naujansios mados jtai- 
E^kaL Vieta dėl garadžių." 14,500.
B&jjČ ’ Roslindale

Netoli TVashington Street, 3 šeimynų medinė stuba su visais įtaisymais, prie- 
įakiBiai Ir užpakaliniai piazai. trys štymo pečiai. $12,800.
r'.. '• 7~ Rast Bridgewater Forma
JO^tkerlų žemės 10 kambarių stuba, yra elektra, vanduo, šiluma, 18 karvių ir 
riaoklų tarmes mašinerijų. $12000.
fe - Pat mtM yra dauginamų krautuvių ir formų ant pardavimo ir

1 ‘ išmainymo katrų čia negalime suminėti.
IPf>RAUD2IAM automobilius, forničius, gyvastį ir namus nuo ugnies ir ne- 
laimių. Parduodame anglius ir malkas. - - ' '

Parduodame Laivakortes į Visas Pasaulio Dalis
Reikale kreipkitės pas:

A J. KUPSTIS

dar iki šiol nykŠ- kokiu vaistu Išrasi vąiaff
*• * * . * «^yfMyj^**** •ėr* s ■ -i

ėjų padermę. Tos tus-mergaitė susrsgb-irne*- 
vidutinis žmonių trukus njar^y-y INMJT 4 i 

i vos įsiem.' Jie • Gydytojas konstatavo n ii r- 
i mažą., diržą irtį. JLuizą PopeŲo putalidojo.
galvos. Vartoja Be tkaime kilo velionę ir.gy- 

i augalini maistą, dvtoją- įžeidžiančios kalbos. - 
iržininkystc ir au- Buizos- motina kreipėsi į 
įlinką, kurį prade- teiriuąt“ Teismas nuspren-į 
nuo keturių metų dč atkasti lavoną-ir padary-Į 
Savo napmose ’ji|Hi jo medicinišką ekspertizą.

:: TRUMPI ::
SKAITYMELIA1

NAUJA KNYGA 
Joje telpa daugiau kdlp 
IQO trumpų pasakaičių

150 pusi. 45 centai 
~darbininka\ 

Eroadtoay, Man

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

Vasario 8, Wilkes Barre, - 
Pa.

Vasario 10, Scranton, Pa.
Vasario 11, Philadelphia, 

Pa.
Vasario 18-19, Pittsburgh, 

Pa. , 1
Vasario 20, Dayton, Ohio. 

Į Kovo 18, Chicago, III. 
(Meldažio svet pabaigtu
vės).

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

įgroti. ?
Paskutinės Šarkio mušty

nės jau bus ant programos. 
Kas negalėsite išgirsti Va-

WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
> - Yrtephone South Boston 1662—1373 plFfate JO reWOrdU.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metą sukaktuvėms paminėti 
aprašymas šv. Pranciškau® vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai_ 8c.

nUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomr^pysaka ~

PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmenįnia- b-' 
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kxm.. 
V. Kulikauskas____________ 1 _____ _____________ - A, • lfa. .

BEN-HUR—Istoirjc^ apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai
• įdomi it plačiai žinonfa knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo-' --“^ 

nas Montvila _ _____________________________________L50
TEN GĘŲAI. KUĘ. MŪS ,NĘRA—pasakojimas kaip. mūsmiŠeL 

viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J; Tumas_______
TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti^' 

apysaka. Parašė T, Vyniauškas. Vertė T. B--------------- ' 4fiš?-yy

‘TRUMPI SKAITYMELIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai- i 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė; J. Tarvydas; , , 45a '

; ; • , ■ . . J , . . J;.; t

~*T*TTT>*p/~y Ą TT/\oiq s

gavo drąsą: į jį taiko iš Ian- 
jm du vyrai, nuo kurių vily- 

/pastarasis turi- apsisau-
Porsiskyrūsiai mote- 

|^ai nukertamas piršto ^n- 
( las; persiskyrus antrą kartą, 
t Nukertamas kito piršto ga- 
į |as, ir "t. t. Kiekviena ginii- 

laiko tam tikra skaičių BŪDAS VISKĄ ŽMOGUJE 
įjŠųną su tam tikrais vardais, * MATYTI
beimančiais jų įpėdiniams. Išradus Rentgenui jo var- 
Onės turi thimpus geltonus du vadinamus . spindulius, 
’ jjlaiikus ir negali loti. žymiai palengvėjo gydyto- 

v - jams patirti kai kurias žm<x

|bmm minos
MOKYKLOMS J peršviečia kūną, išskyrus 

įjfc: ___ ‘kaulus ir tam tikroj plokšte-.
išėjo iš spaudos “Dai- lėj atmuša lyg ir paveikslą 

^'įTųok” II dalis. Gražus rin- žmogaus vidaus. Tačiau šis 
j^Jrinvs* dar orpžesniu daina būdas vis ik nėra užtektinai 

ir trim balsams. Mo- ’geras, nes atvaizduoja tik 
KmfliMiiy imant didesniam kietąsias kūno dalis. Geres- 

nuleidžiama didelis nio būdo už šituos spindu- 
T)ftinnnk ftdrdis. liūs žmogaus' Vida j stebėti 

r/krim 60 cente. Puikiausias -------------- —__________ ;__
^vadovėlis mokvkloms ir cho- . Rf.>inAA

feiko pavyzdingą švitrą it** Atidengę karstą visi per- nebuvo. Tačiau dabar, pa- Panemunė, Slabada, o taip 
yrai rūpinasi vaikais. Iki sigapdo. Mergaitė buvo pa-4sak pranešimų, prancūzų pat Karmelitai). Nusižen- 
įST jte vanoję akmeninius ■laidotu lofm gn mokslininkas Dr. 'Andre geliu bandos taip gerai ten
emnSu ii'J<ii'vius.Šitojį nyk- miegu. Nei šermenys, nei 
iftu giminė pasižymi savo bažnytines apeigos jos nepa- 
-•’* * 1 • • v* • yp • |v j* v i A,-. “ 4 Z jlj-. T

‘■■ "'r' ’ '
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS- ^-r-W 1

/ _ f ’ ■ L. '■ . . *
VAIKŲJ4ARRTMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui___________ 50fl.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas. 15ą
• ' ’ -------- -------------D;.. - .

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje...........................      _.15e<

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su » * 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis _____________2_____ _____50e.

LAIME—(poema). Parašė Vaitkus _________ 50a

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- 4 
♦ė Jonas M. Širvintas.................    50e.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis .i,.;'" V-l. L -7. 5O&

I I


