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CHICAGO, III. — Ame
rikos spauda garsiai prabilo 

:__dėl-Tado Kosčitiskostaūty-
bės. Vasario 10 d. miesto To-

-----tumėje lietuviai gavo progą 
iškelti šį taip.svarbų klausi- 

y « mą, ■ William -McAndre\v, 
‘ '.į buv. mokvklu perdėtinio bv- 
e; toje, 
įįi.;- Šio

M • L-

kačių koncertą dėl pažymė
jimo, kad Pulaski yra lietu

miesto ‘ mpkvklų 
I , *‘board’as nesępai - išleido 

(brošiūrą, kurioje Tadas 
‘Kosciuška pažymėtas teisin- 
gai lietuviu.

Lenkai pamatę pakėlė pro
testą ir reikalavo, kad tą 

■f - brošiūrą sudeginti), kaip kad 
jie reikalavo, kad sudegintų 
Majoro Thompsono išleistą 
brošiūrą, kurioje grafas Pri
kišk i pažymėtas lietuviu.

Chicagos Katalikų Fede
racijos apskritys, kuris ats
tovauja tūkstančius draugi
jų Įdavė peticiją ir doku
mentus įrodydami, kad Kos
ciuška buvo lietuvis, o ne 
paliokas. P-nas McAndrėvv 
pašauktas pasakyti dėl ko 
jis įdėjo Kosciušką lietuviu

viu. Bet brošiūroje “Lest 
We Forget” Kosciuška pa
žymėtas— lenku. Lenkams 
pradėjus protestuoti nesnau
dė ir lietuviai. Jie nesisavi- 
no Pulaski ii- atidavė jį len
kams. bet įdavė rezoliuciją 
dėl Kosčiuško tautybes. Tei- 
svbėiuri imti, viršų. Ameri- 
kęs lietuviai . visur organi
zuotai turi reikalauti, kad 
valdžios įstaigose, spaudoje 
ir mokyklų rankvėdžiuos* 
Kosciuška būtų . minimas 
lietuviuko ne lenku.

MARAS INDIJOJ EINA
DIDYN

Neatsižvelgiant padarytų 
atatinkamų zžygių, maras 
Indijoj tebesiaučia. Kasdien 
miršta po kelis šimtus žmo
nių. Daug žmonių iš maro 
paliestų sričių bėga. Iš vie- 
no miesto pabėgo daugiau, 
kaip 50 tūkstančių gyvento
jų. 25 tūkstančiai gyvepa

. rašvta, kad lenkai sukėlė nuo maro iškiepvta
1 . • a i i r. * \
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CLEVELAND, Ohio. ~
Sausio 31 d. St Louis mies 

ĮĮ te Missouri valstijoj detek

dar kituose apiplėšimuose. 
Policija tikisi ir jo dran

gą pagauni. • ' • .
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Dešimti jau baigiasi metai šiaįįi 
Dešimti skausmų ir laimėjimų^ 
Bet einant lietuviams išvien 
Nebaisūs pavojų, verpetai!..

Turi iau savas Įstaigas,________ ■
Mokyklas, taip pat kareivi ją;
Ir priešų išblaškius bangas
Laisva jau keliauji i plačią žmoniją*.

VARGŠUI... NUKANDO
NOSĮ /■ -

Vienas kau-

O gal dar Aukščiausiasis duos: 
zlteis tau linksmesnė gadynėj 
Kad Vilniuj trispalvė plasnos, 
Ir laisva bus mūsų sostinė.

LIETUVIŠKOS DAINOS 
PER RADIO

Trečiadieny, vasario 15 d. 
Montello Šv. Roko parapijos 
rinktiniai dąįinninka'i susi- 
orgąnizavę j (tlee CTub, va
dovaujant muzikui p. Burke, 
dainuos lietuviškas* dainas 
per radio Bostono stoti W. 
N. A. C. Dainuos mm 8 iki 
8:30 vai. vakare. Užsistaty- 
kite radio ir klausykittės 
gražiu dainų visa pusvalan-

PILSUDSKIS TARIASI DĖL 
ATSAKYMO LIETUVAI.
“ IlustroAvany Kurjer Co- 

dzienny” pranešimu, Lietu
vos atsakymas Į lenku notą 
būsiąs smulkiai apsvarsty
tas. Tuo klausimu Pilsuds
kis jau konferavęs su Zales
kių ir užsieniu reikalų mi
nisterijos rytų skyriaus vir
šininku Holuvko. Lenkų at
sakymas į notą, spėjama, 
būsiąs duotas dar šią savai
tę. Atsakymo rezultate, pa
sak laikraščio, jau bus lau
kiama užmezgimo betarpiš
ki/ -lenkų lietuviu derybų,

ĮTEIKTA KAUNO METRO
POLIJOS MEDALIAI

Kataliku Veikimo Centro 
atstovai Įteikė Kauno Met
ropolijos sidabrinį medalį 
Jo Ekscelencijai Seimo pir
mininkui, lį, Valštvbes vice-

KAUNAS. — Vasarį 
d. Vyri ausis Tribunolas' 
tvirtino Jonui Roman® 
metą kalėjimo bausmę/ 
nužudymą pulk, dr. Br
dzoš.

Bet šis teismas panaikį 
karo teismo* uždėtą pinigj 
bausme 36.000 litų išmok 
.pulk. Brundzos šeimynai 
taipgi laidotuvių išlaidas.

Na, gal prie tam- tiki 
progos Valstybės Prezid< 
tas Romaiūii bausmę* do: 
nos. Bet maža vilties, nee 
Prezidentui notai p Ifng 
tą padaryti. r. ?

NAUJI SUĖMIMAI;
VILNIAUSKRĄĮ

VILNIUS. — “Dzia 
Wilenski” pranešimu, i 
valkų srity suimti penki- 
vę lietuvių seminarijos’1 
kjniai ir keli lietuviai-^ 
kaltinami tariamuoju šn 
nėjimu Lietuvos naudai.

’ - -------------------- -—. \ _ J/

RYGOJ NUTEISTA 
20 KOMUNISTŲ

Sausio 23 Rygoj b 
baigta 29 ‘komunistų b

KAUNAS
nietis žydas pirklys ruošėsi | 

reikalais’ išvažiuoti kai 4 
■kurį ilgesni dajką į Vokieti
ją ir atsisveikino sii žmona. 
Tačiau vargšui neteko to pa
daryti. Kai tik jis apsika
bino žmoną, kur buvęs kur 
nebuvęs jų kambarinis šuo, 
kuris tą visą atsisv.eikinimo 
sceną atidžiai sekė, strykt 
— .prišoko ir. matyt, norė
damas kuo nors padėti savo 
šeimininkei, tik kapt ir nu
kando pirkliui nosį. O gal 
jr jis norėjo pabučiuoti po
ną. Tik, mat, kaip šuo, tai 
ir nemoka žmoniškai bučium 
tis — vis šuniškai. Todėl 
gal ir iš meilės nukando sa- 

į vo šeimininkui nosį.
Na, kaip ten bebūti), vie

nu žodžiu, išėjo taip, kad 
pirklys liko be nosies ir vie- 

y*jiedu nenorėjo nušauti Za- toj Vokieti jos pateko į ligo- 
borskį, o tik buvę susinerva-* 
vę ir varydami Zaborskį ir 
Urbšaitį į rūsį netikėtai pa
leidę šūvį. Iššovus Jiedu nu
sigandę ir pabėgę* Krečiant 
jį rasta $113 popieriniais.

Suteiks. tadt mums laimę Tasai,
Kurs meilės čia spindulius barsto 
Kada Lietuvos karžygiai,
Klūpos prie mūs patrono k/rsto!

I.'.-’ '.i •'f į . ; y' -

. E. Vaišn&rds^Venijfs

} prasidedant , Tautų. Sąjun- 
» gos tarybos kovo mėų. sesi- 
{ jai liėtuvTij lenkų derybų 
I pradžia jau būtų įvykęs fak- 
i tas. -----------—
I “Czas’’ ryšy su Lietuvos
• atsakymu rašo, kad/ arti- 
| miausiais mėnesiais lietuviu 
f lenkų derybose bus liečiami 
} tik techniško ir ūkiško po-
• būdžio klausimai, bet ne no- 
į. litiniai. Tačiau, esą, nežiū-
• rint to.- jos vis. delta reiš-
• kiansios labai svarbų žings-
• nį priekin šalinant kliūtis
• tarp Lenkijos i/ Lietuvos.

ir bronzinius iAcdalius Met
ropolijos įsteigimo metu, bu
vusio Mini storių Kabineto 
nariams1, r.. . .-

ŠAUKS SINODĄ
VILNIUS. — .Turnndndsr 

žiniopiis, Vilniaus arkivys
kupas Jalbrzvkowski’s esąs 
sumanęs sušaukti 1930 m. 
Vilniaus arkidiecezijos sino
dą.. Dabar išrinkta priruo-
Šimo komisija, kurios pirmi
ninku paskirtas sufraganai 
vysk. K. Michalkieivicz'ius. 
Nariais visi lenkai kunigai 
ir tai išimtinai endekai.

vardu

tyvai sugavo žmogų. kuris 
pasirodė "esąs kaltininkas 
nužudyme lietifvio Zabors- 
kio. ' —

Vasario 5 d. jis buvo atga
bentas? čia ir parodyfa's^J;
Urbšaičiui, kuris .iš keletą 
kitų išskyrė ir pasakė, kad 
tas atliko tą biauni bandi
tiška darba.

Jis pasidavę:
George Germaih, 33 metų 

’ amžiaus. Jis Urbšaiti ilgi 
pažino. ;;3

Sugautasis plėšikas prisi
pažino kaltu apiplėšime Ci- 
tizens Savings banko sausio 
13 4., kur revolveriu priver
tė A. Jankauskiirtę-Vilkeliė- 
nę atiduoti pinigus.

Jis prisipažinęs apiplėši
me Lietuvių Banko ir nužu- 

„ dvme Zabotskio ir % išdavės 
savo draugą, kurio vardo ne
žinąs, o tik vadinąs “Raudo
nukas. *’ Plėšikas sako, kad

ninę. Pasirodo, kad su šu
nimis reikia atsargiau elgtis. 
Ką gi, begėdžiai, temokėda
mi tik šuniškai bučiuotis, 
gali visiems savo garbinto
jams nukandžioti uostomą-

EVERETT, Mass. — Pe
reitą penktadienį čia Įvyko 
baisi ekspliozija. Eksplio- 
davo Beacon aliejaus kom
panijos didžiuliai katilai. 
Ugnis'įbTit apėmė^visą alie
jų (ir - 'degė su ‘didžiausių 
smarkumu. Liepsna iškilo 
apie 150 pėdų į viršų. Tos 
kompanijos išdirbystėje dir

bo apie šimtai darbirririkų ir 
iš jų dešimts sildege ant vie
tos, o apie 31) sunkiai apėege

•J • , -f* ‘ t

ir greičiausią keliolika iš jų 
mirt. '

Ugnis sunaikii io kompani
jos namus ir ma linas. Nuos
tolių už apie 50, )00 dolerių.. 
Nuo ekspliozija; nukentėjo 
šio miestelio ir apylinkės 
gyventojai.^ Dai g namų ap
ardė ir langų iš) arstė. ■

Bostono ir vi&tos bankai 
tuoj atidarė sk rrhis aukos

NORĖJO IŠSPROGDINTI 
VILNIAUS KARO 

SANDĖLIUS
VARŠUVA? — “Ilustro- 

wany Kurjer Codzienny’’ 
praneša: apie šiomis dieno- 
mis darytą pasikėsinimą, už
pūti tarą sa i h lėl i us Vilniuj. 
Sargybinis, pastebėjęs naktį 
dų .žmąnėą, siutusius prie 
yiCnd stfUidėlių Gobėsiu, su- 
šuko “stok/’ tačiau nežino
mieji krito ant žemės ir pra
dėjo šaudyt/ Vieną kulka 
kareiviui pataikė į koją. Į 
šūvius ir sužeisto kareivio 
šauksmus atsiliepė kitos

įrišta nuo 6 metų sunku 
darbų kalėjimo iki 3' tii< 
tvirtoves. 9 kaltinamieji 
įro^lyijų stojos išteikintL 

diėrfuri Paskutinėmis 
Liepojoj" Ir "Rygoj pa< 
pauji *kąbffinfetų spėt 
SSiimti 5 dsinenvs: '

NAUJA BĖDA LENKUS 
PERPILDYTA KALĖJIM

VARŠUVA. — Dėl ] 
pildytų kalėjimų Lenki 
t.ninisterių kabinetas' nui 
įvesti arešto namus, į 
riuos iki 7 dienų bus ded; 
•neaiškūs nusikaltėliai^

ABRAHAM LINCOL

sargybos ir pradėjo užpuoli
kus vytis, bet dėl naktięs^—.........
tamsumos jie suimti nep^vypjT\uwsylvanijoje 
ko.-(E.) *. V '

. - 'UHžhK

EMGRACU08 ĮSTAIGŲ 
REVIZIJA

Tenka patirti, kad nuo 
sausio 16 d. emigracijos re- 
ferentūra. eme revizuoti vi
sas esančias Kaune, emigra
cijos įstaigas.

(Ištrauka)
Tvirtai, liet be piktumo, ir 

mylėdamas visus, 
kovojo už vergijos panaiki 
nimą. Kovojo pasekming; 
Linkolnas buvo prakil 
sias J. Valstijų prezidentas 
ne dėlto, kad laimėjo bai
siausi namini karą, bet kad 
toje kovoje parodė labai 
prakilnią sielą. Užtat mes 
jį giriame ir^gerbiame.

Linkolnas panaikino vie
ną vergiją, bet jų vietoje at
sirado kitos. Streikuojan- 
itiepį. mainieriai vakarinėje

• yra bais^ 
nioje vergijoje negu anų me
tų negrai. Negrai turėjo pa
stogę. turėjo ką- pavalgyti. 
Dabartiniam Linkolno įpė
diniui, matomai, ne labai te
rūpi marnierii^ vergija, jų 
badas ir šaltis. Jei janv ir 
rūpintai j» to»neparodo, darbai būva mums įk 
SĮMi^a ięgįtyh., > nm, pavyzdžiu* ; *

VLinkolnas į žodžius,

ai.
niau-

Pažiūrėkim į Lietuvą. K 

iandiena vra ten pasak * upanašius į Linki 
no: tvith firmness m B
right a s God gi ves us to s 
the right ? Niekas. Mes d 
bar girdime iš Lietuvos tu 
ž<xlžius: Taip turi'būti, Įgl 
aš noriūf Tas gera,.tasti 
singa. kas man taip atrod 
Visi .kiti klvsta. Mano ti 
sa. mano teisė.

Pasaiily visuoimC 
mažai tokių prakilnių 
nių kaip Linkolnas. Gal 
mažiau jų yra mūsų laika 
greičiausia visai nėra.Ą,jį 
sauliS susmulkėjtk • Juoi 
biau tad gražiai atsiimi 
prakilnus Unkolno asm 
ant dabartinių laikų pįį| 
srąulkių žmonių fono.

Lai Linkolno asmuo

t »



JAM S«f

karinomeųčs kariniųkus,

Suimta V. Liet

JAS. — Teko patir- 
eronimo Plečkaičio 
bjuis dienomis pra-. 
Tpuininką leisti jai

VAGYS VEIKIA
VILNIUS 

tu gruodžio 
buvo

paleisti, 
suėmimo moty- 
i buvo kalt i na- 
toto ne s rinkimų

—Pereitu mė
mėm Vilniuje 

padaryta 1600 įvairiu 
prasižengimu, kurių. pirmą 
vietą užima vagystes (827).

Pirmu

SOVIETŲ ŠAIPAI VILNIUJ
Lpnkų laikraščiai rašo, kad 

Vilniaus krašte susekta So-' 
vietų Rusijos-šnipų organi
zacija, kuriai vadovavęs ki
lęs iš Vilniaus krašto Sovie-

. * • .• - > J - - * • ■» f . .

tų gen. štabo'karininkas Mi- 
kolajūnas.

LIETUVOS KARININKAI 
KVIEČIAMI Į TARPTAU
TINES ARKLIŲ LENK

TYNES NICOJE
Šiemet, bnandžio-m. 18-24 

d. Nicoje Įvyksta tarptauti
nės arkliu lenktynes. Lenk
tynių komitetas • kreipėsi 
raštu per Lietuvos vyriau
sybę, kviesdamas tose rung-

NAUJAS ORDENAS
Vasario 16 d. paminėti 

vakižia—ste^antį nauja or- 
dėną, kuris vadinsis ‘‘Gedi
mino ordenu.’’ Jis būsiąs 
4 1. ir pirmas laipsnis būsiąs 
labai šaunus: kaspinas per 
{ietį ir ordenas ant mundu
ro, — o trečias laipsnis — 
ordenas būsiąs duodamąs 
kariškiams ir civiliams.

klebonas kttffcprorticsius pa- 

n^ikinocArkMskupas, kaip 
praneš#/ ^Ktynfea”
auti kęg .grąžinti gudiški], pa
maldi] vialį. jeigu ketvirtoji 
parapijiečių dalis pasiraŠy- 
jdanti, kad norį gudiškif.pff- 
maldu. ? /

Tai yra pirmas atsitikmas 
Lietuvoje, kuomet' pirklys 
sodinamas kalėjiman už 
bankrotą.

Iškilo klausimas, kieno lė
šomis suimtasis turi būti už
laikomas kalėjime, bankru
tavusio, kreditorių, ar val
stybės lėšomis.'’ Šiomis die
nomis Apygardos teismas 
nagrinėjo Šį principinį klau
simą. Kreditorių reikalų gy
nėjai įrodė, kad suimtasis 
turi būti užlaikomas valsty
bės lėšomis.

Apygardom teismas taip ir 
nutarė.

GRAŽUS MOKYTOJO 
* PAVYZDYS

DELTUVA. — Deltuvos 
para p., Tatkūnų kaimo pra
sižios mokytojas Kostas Sky
relis— gražiausias liaudies 
švietimo pavyzdys^šįmef pa
sižymėjęs uoliu laikraščių 
platinimu. Gerbiamas švie
tėjas, pasiaukojęs kilniam 
darbui apėjo savo mokyklos 
apylinkės kaimus, užeida
mas beveik. Į kiekvieną kie
mą. prikalbindamas 1928 m. 
užsisakyti katalikišką laik- 

hill’S Caaurt-Bromide-Qui- ra^ti. Ištvermingo -darbo 
IX “vaisiai puikūs: surinko 54 

■lb-. s?«»wo iaitį. suhiko karštį. au<katal. laikraščių prenumera- 
4mo vidurius. sankritų Nepa-
cirikfkirt maltiniu pagdbininku. nes Jal- 
ti< dalykas rimtis. Gaukite HILL’S tno-

Čiūuduliu

triotmis^ąminys'sukįMė Visų 
ūpą. £ , įgudę artis
tai rt^g^ai. taip'iad beveik 
trūkąrmj, ir jiebuvo. Baigus 
vaidinti p. L. Bielinio'Veda
mas choras padainavo keletą 
liaudjį^^fnelįjfi o baigė 
Lieti^^mtaųųt Pradėjus 
choruibžrimą. publika susto
jo "pradėjo
traufpk^sL. #iecfojd tautos

P»wt<ųa,- kad pirmą 
kart ėpayvkogauti leidimas 
viešą|*į&itojo-įgi^oti hirh- 
has, įniki|wtm laikui uebū- 
davož^rfriRikbse'rf šokiūo-

BĖGA, BĖGA, O NEMATYT
VltNIUS.—Lenkų spau

da labai dažnai triukšmingai 
praneša, kad jš Lietuvos at
vyksta Vilniun kas kartas 
daugiau emigrantų. Tuo tar- 
— visos, tos žinios, pasirodo 
iš. piršto išlaužtos, nes fu 
naujų emigrantu, kaip ne
buvo taip ir nėra.

Sausio mėn. 5 d. Žodiškią
Punsko parapijos gudiruifeKęacija 

A. P. Bri- apsilankė pa*

Jalbrayk&VHki reiMHSiidama 
gudiškų paipaLdmir .pamoks-

neturėsi.
. > rro**tM r. tot-Ulara Co.. Ut l?eo

m., gruodžio

įr <DEL KETURIŲ LITŲ 
-^Gruodžio pabaigoj Pane- 
jnUnėtio valse. Virbiškiuose 
Antanas Čypas susibaręs su 

'žrBbna. x Žmona jį išbarusi 
kam pragėręs 4 litus. Vyras 
smarkiai supykęs, nuėjo į 
^dnetiškiu kaimą pas savo 
brblį,ir jo negyvenamoj tro- 
įboj pasikorė.

*
DARBININKŲ UNVERSITE- 

TAS VILNIUJE
K atal ikų' studeiįtų draugi

jai “’Odrodzenie’j vadovau
jant, stengiama Vilniuje ka- 
TaTikams darbininkams rmi- 
versitetas, kuris pradžioje 
turėsiąs 100 klausytojų.
L ’ % - t s

40 LITŲ 3 MĖNESIAI 
KALĖJIMO
v..

Z Sausio 21 d. apygardos 
ieismas svarstė Antano Že- 
maičio byli už įžeidimą teis- 
jno: įstaigos.' Žemaitis anks- 

turėjo teisme bylą dėl 
kelio ir taikos teisėjas buvo 
jąubafidęs jį 10 litų bauda. 
Žemaitis padavė apeliaciją: 

apygardos teismas svar- 
jstč jo apeliacijos bylą dėl 
kelio ir valstybės gynėjas 
^KpeiškUnnomonę pafvirtin- 
^Ži' taikos teisėjo sprendimą 
M kalt. Žemaitis susijaudl- 
nęš pareiškė: ‘‘bloga valsty
bė jei tokius gynėjus pasta- 

Apygardos teismas už 
Šių teisinos Įstaigos Įžeidimą 
Žemaiti, nubaudė trims mė- 
fiesiais paprastojo kalėjimo. 
Ofev-_________ ‘ '

RINKI IŲ “LAISVĖ
BUVAI KAL— SūvatkųĮP“J 

krašte įvyko nauji-lietuvių 
suėmimai 
Mokyt. Se riinarijos! mokslei
viai: Vai akieinię jo$ž. 
Staskeviči is Jonas ir Starie- 
Ks Antanas,-'Pinske — Lerar 
navičius Kastas ir Murinas 
Jonas (iš Beinu) ir 
sodž. gyvėTito-jai 
liūs, M. Bplitfs ir Baliūnai- 
trtą pačiąrplieną' tapo paleis-, 
ti, visi gi kiti sausio 14 d. 
buvo nuvai’vti į Suvalkus ir 
ten po kelių valandų dakti- 
lioskopinėWTbei fotografinės 
praktikos, ĮįpKrį? ‘vįęi turėjo 
pereiti,, tapo

Įdomiausi 
vai:suuntĮe, 
mi

tės|ursus4l\aune 41 ĮW>ų 
Sverti^ ^hritettti - jTa pa- 
tiękę rastu pasižadėjimus 
atvykti dalyvauti ruošįamo- 
jt .Šventėje js®t save*ihoi*ais: 
iš Didžiosios dUetUvos. 4145 
ii- Mažosios Lietųi^e 
viso 404^ dainininkų (-kūli-' 
Nedalyva viišie ji kursuose Jį- 
susivažiavime ehoro t vedėjai 
iš į vairių Lietuvos vietų 
siunčia daug pranešimų 
Komitetui, pasižadėdami da
lyvauti su savo skaitlingais 
ehorms. —pasižadė- 
jusiu clumi dainininkų skai
čius iki \saivdo mėn. 21 d. 
jau siekė 6370 asmenų ir be 
to, dar buvo gauti 10-ties: 
chorų pranešimai, kurie pa
sižadėjo dalyvauti ir skaičių 
nurodyti kiek vėliau. Pas
kutinėmis dienomis gauti 
pranešimai dar nesuskąitvtL* 
II Dainų šventės Komitetas 
tu pranešimu kąs. dieną gau
na labai daug ir numatoma, 
kad netrukus jų dar daug 
suplauks ir tuo būdu šven
tėje dalyvaus ne mažiau 
7000-8000 dainininkų(-kių).

-------------------- -------

C VM YRA PUIKUS 
I eiGARtTAljBD. KOKIOS 
1 RITIES JIE YRA? •

' ii ♦ ; J

■ seim^n dieną balsuoti už 
\tautiniu mažumu sąrašą ir 
vienas, jų (Staskevičius) da
lyvavęs 1927^X11-29 d. pro- 
idncijos atstovu suvažiavime 
Vitniuje. —

Paleidžiant, suimtieji bu
vo. įspėjami nesiimti jokios 
‘ ‘ priešvalstybinės ’ ’ agitaėi-

> jos.
Štai kokia “rinkimų lais

vai” ’

torius!
Gerb. mokyt* K. Skyrelis 

yra šiems metams išrinktas 
Deltuvos “Pavasario” kuo
pos pirmininku ir K. V. C. 
skyriaus valdybos hariu. 
Uoliu idyjos darbininku vi
si katalikai patenkinti.

Gurt* it padSiatikrajaili 
liaudies švietėjui!. <' .x

ADUTIŠKIS. — Nors ne
siliauja įvairūs persekioji
mai, . ir grąsiųimai iš visų, 
pusių, bet' mūsų jaunimas 
drąsiai dirba kultūros ir 
šriętimo dalba.

. ■ * f

Išleidus iš kalėjimo baž-

vfetoį

S°i -4
sak\'d^ip.e.--į*aapar jau jie

S11

ciGAgerą abejodamas, nes žinot 
KAD JIS- RUKO IMPORTUOTI RUŠį.

. •*' /

ISTORIŠKOS VERTĖS IR 
DIDELĖS REIKŠMĖS 

PRIETAISAS
Šiaulių sunkiųjų darbų 

kalėjime,- ant—aukštutinių 
aukštų buvo savotiškas kan
kinimo prietaisas, kuris rei
kalingas padėti į muziejų. 
Tas prietaisas buyo vartoja
mas žmonėms kankinti, juos 
plakaiJį vartojo vokiečiai 
laike okupacijos Lietuvoje.

Ne vienas lietuvis kaimie
tis yra buvęs kankinamas 
ant to prietaiso, verčiamas 
prisipažinti apie laiknną 
pabėgusių rusų belaisvių ar
ba apie- laikymą paslėptų 
ginklų. r •

Prietaisas yra tokju būdu 
padarytas. Yra tai neaukš
tas, lyg skobnelis (staliu
kas), prie kurio kojų pritai
syti dirželiai. Privedę prie 
to prietaiso žmogų, pririš
davo dirželiais prie skobne- 

■ 4io -kojų kankinamoJkojaSv 
peleukdavo kankinamojo 
kūną per visią skobnelį 
kniūpsčią ir jo rankas’ vėl 
tokiais pat dirželiais pririš
davo prie antrųjų skobnelio 
kojų. Taip pritaisg^žmogii 
plakdavo.

> Tą istoriškos vertės “db- 
kunieųtąf? 1 aliai pravartu vi
sai nepriklausomai Lietuvai 
prisiminti ir ji tinkamoje 
vietoje parieti prieš mūsų 
dešimties metų nepriklauso
mo gyvenimo sukaktuves, 
kurios turi pradžią nuo 1918 
metų — nuo vokiečių oku
pacijos laiko.

:U#- -
PIRMAS ATSITIKIMAS 
AREŠTAVIMO UŽ PRE

KYBOS BANKROTĄ
. • r* •

- Paskutinių laiku užsienio 
firmos pradėjo labai ne
noriai teikti Liętuvos pirk
liams kreditus todėl, ( kad 
Lietuvoje esą labai lengva 
bankrutuoti, nes iki šiol ne
buvo ... nė vieno ątsitikimo, 
kad teisinas suimtų suban- 
kmtijusį pirklį. ,

Paskutiniu laiku teismas 
ėmėsi griežčiau persekioti 
bankrutuojančius, kas jau

užsieniuose. ~ ~ ,
Taip užsienio firmos iškė

lė bylą prieš Kauno manu
faktūros pirklį N. Rabina- 
vičių dėliai bankroto.

Apygardos teismas pripa
žino jį kaltu ir nutarė suim-

A
I

-J

■. *



Mass

12 d. vasario, Worcester, 
Mass.

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

Pageidaujama, kad kuodaugiausia delegatu da
lyvautų Seime. * ' ,

Misija Nauj. Anglijoj Prasidės'
Sausio 29 d., 1928

NAUJOS ANGŲ JOS KATALIKŲ 
--------- —SEIMAS . . .

............

VAINIKUONIES
Mūsų šokiai______„„_.___

gęs, reikia palaukti pakol 
Vaikai labai neri* < 

Gyvendami prigrOs-

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
mi užsakymus drauge prisiųškite ir pinigus.

VALGYK KUOMET JAU- 
‘ TIESI LINKSMIU

Niekad nevalgyk jeigu pa; 
vargę: 
svarbiausia, taisyklę. 
dien mes viską labai greitai 
ir skubiai atliekame ir po 
tam pasididžiuojame . tuo 
faktu. Bet tas pats skubėji
mas

nežinia, ar jisai tokį pareiš
kimą padaryti buvo Vatika
no Įgaliotas, ar /tatai darė 
savo iniciatyva, tik kada bu
vo galvojama, kaip surasti 
tinkamą. išsireiškimą tam 
reikalui pažymėt, gauta ži- 
nįų,'jog" Apaštališkas Sostas 
yra pasirašęs konkordatą su 
Lenkija, kur Vilnius- inkor
poruotas be jokių pastabų 
i Lenkijos valstybės ribas. 
Aišku, jog Lietuvos Arisuo-' 
menė tokiu būdu pajuto la
bai skaudžiai užgauta, dėliai 
ko ir derybos konkordato 
sudarymui buvo pertrauk
tos.

Be abejo, daug didesnės 
reikšmės katalikiškai Lietu
vai ,yra bažnytinės provin
cijos įsteigimas, kuriai, la
bai mėgsta katalikiškumų 
girtis, tautininkai stengiasi 
visais būdais pakenkti.

Kalbant anie konkordatą, 
reikia pasakvti, jog tasai 
klausimas dar nėra baigtas, 
jis nėra taįp, kaip mūsų pa-

EOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

Vienam Balsui Prie Fortepijono
1. Ak, myliu tave —-- ------------------ ------ 75
2. 'Bcmužėl, nevesk pačios------- ■.----- .50
3. Graži čfe giružė - ------------------------- .50
4. Meilė ........................ 21_______________  .40
5. Meile uždegta krūtinė---------- -— .65
6. O pažvelgki —--- ------------------------ .50
7. Visuomet širdis surakinta ---------- .60
8. Penkios linksmos dainos-------------$1.00

Duetai
9. Mot erų'Sąjungos Imnas  —...— .50

10. Skrenda, lekia musų mintįs —— .75
11. Trisdešimt dainų -------1------------ —$1.50

Mišram Chorui
12. Ginkim šalį Lietuvos-------------------- ' .50
13. Triesme j šv. Kazimerą  ......  .50
14. Lietuvos Vvėių lianas  _________ .25
15. ' Pirmyn į ko.vą ---------- ---------------- .50
16. Mes grįšim ten....... ......... ........................75
Ir:—a) Išauš vasarėlė,-b) Tu mano mer—

gėlė, e) Išbėgo mergytė____ «.— .50
18. a) KaiD aš buvau jaunas, b) Žiū

ra u anksei ^ytų. e) Aš užgimiau 
Lietnvoj.......;---------- ------- --- ----------- .50

19. a) Eikš mano mergele, h) Aš suti- 
,kau žydeli, c) Kam anksei kelcis .50

20. a). Miels tėveli, b) Oi skaudazgal-
vete. c) Atsigėriau žalio vyno___ —-50

21. ai Oi džium-džium, b) Už jūrių,-c)
Kalbin iaunas bernužėlis, d j Aptu
rėjau, vištą,— .......—U—.— .50

22. a) Tekusi* rvtelis. b) Oi laksto va
nagėlis. o) Kur Nemunas, d) Oi ehi- 
čia-liulia ...................... —_______.50

Darbininko” Knygyne. Siųsda 
Visnomot adresuokite taip 

. — “DARBININKAS”
366 W. Broadway, South
•'J ' •' . i ’ •

vėžys met jis nenori valgyti; ir ne-
Vėžio liga užmuša beveik tur valgyti kuomet .pavar- 

125,000 žmonių Suv. Valsti 
jose kas met. Vėžys yra be- ‘pasilsės 
veik išimtinai vidurinio ar mauja. 
senesnio amžinus žmonių Ii- tose vietose, nuolat turi saw \ 
ga,. ir -ja serga dauginus saugoti nuo daugelio dalyvį 
(įmesto žmonių negu kaimo, kų, nuo gatvekarių, automo-Ą 

yra bilių, traukinių ir.t. t. Jie - 
nuolat ko nors bijosi, tas ne- 
duodą jiems tinkamai 8ttr.į 

'kramtyti valgu Jie krūvose?' 
bovinasi ir tas veda prie*?y 
barnių ir -visokių peštynių 

(kas vėl gi sulaiko norą vai- ° 
įgyti. •

Važinėti automobiliu tuoj ;; 
'po valgiui nėra taipgi gerąjį 
Daugelis žmonių tiki, Kad į 
jeigu gerai ir lengvai va-1 
žiūoja nejaučia blogų pasek-- ? 
mių, bet gydytojai turi daugį, 
sergančių, kurie per tankiai': 
važinė josb

u r. l. i: sįĮ

vra kri
kščioniškųjų .gnįpių pada
ras, visai aiškiai,Dažnyčios 
teisės yra apibrėžtos.

Tačiau nežiųąįnt į tai, 
kiek vėliau prieit&prie vie
nodos minties^ Tįjįog santy
kiams tarp Ražhytios ir val
stybės aiškiai apin&dinti rei
kalingas sudaryfiiSu Vatika
nu konkordatas.?J?et kadan - 
gi mūsų Vihųiis J>ūvo griež
tai revendikuojamas, o kon- rybos norm 
kordatas apima H’isos.tikin- kiams su lei 
čioš tautos dvasinius jiįeika- mūsų prie t ei 
lūs, nenorima buvo, kjrfikor- klausimo riši 
datą sudarant, ‘iMoMis pra- priartino, bei 
eitj. katalikų rūkalus oku- Žino.
pilotam krašte, ypatingai, į Sudarytoji 
lįaip tie reikalai telvprkp- kybos sutarti 
mi mūsų sošHųį 1 afįavus. 'gų pliusų i n 
Reikia pasakyti, jog Rymo gyvenimą nei 
atstovas nedvįj^asmįŠkai kad toji su ta 
davė suprasti, jog konkorda- josios veikiu 
te šiokiu rtr tųki^^nįdi Vii- ūkininkų. ne 
niiybus galiika^puĮi^ti? 4ik lanse_nenaste

čia parodo cimentinins ši 
Valley gelžkelio, PleasantVaI 
mo. , . ?7vi ■< 
: ę
to pasyvus, lai yra, mes 
žiau prekių į užsienį beišve- 
žame, bet daugiau jų įsi ve 
žame, tokiu būdu mūsų auk- ’vos valstybės Konstitucijoje, 
sas pradėjo plaukti į sveti-j kuri, kaip žinome, 
mus krštus. Giriamasi, jog 
bedabių nebesigirdi, o — ne
norima prisiminti, jog apie 
25 tūkstančius mūsų darbi- 
ninku; t. y. jnaždaug visas 
Lietuvos natūralus prieaug
lis vta iškeliavęs į užsienį, 
į Braziliją, Argentiną ir ttį 
“ lai rųės” ieškoti. ■ p

Kas. padaryta plentų, ge
ležinkelių srity ? . Pasakysi
me taipgi, jęg-jokių naujų 
plentų, jokių geležinkelių 
nevesta,- o juk sakoma, kad 
gyveniinas vietoje * nestovi; 
jei jiš nužengia Jh'rrnvn, tai 
jis daro žingsnius atgal, o 
tai labai liūdna.
^Ypatingų triumfų pasija? 
Dnd'taufihinkai dęliai “lai
mėjimų” užsienio politiko
je .....................

Svarbiausias Lietuvos už
sienio' politikos ^uždavinys 
iki aU/auti- Vun^
arba bent daryti žygius, kad 
mūsų senosioPsostinės grįži
mas palengvėtų.- ~ .

Dūliai tos tatai svarbiau 
sios priežasties sutrukdvtas 
savo laiku buvo ir konkor
dato su Apaštališkuoju, Sos
tu sudarymas, ką tautinin- 
kai šiandien laiko didžiausiu 
Lietuvos politikos laimėji
mu.

Dėliai konkordato reikalo 
keletą metų, atgal Lietuvių 
katalikų visuomenėje, reikia 
pasakvti, vienodos nuomonės 
nebuvo. Kai kurie manė, 
jog perdėm katalikiškame 
krašte, kaip Lietuva, nėra 
reikalo Bažnyčios teisių fik
suoti ypatinga sutartim su 
Apaštališkuoju Sostu, nes 
katalikiškame krašte, savai
me suprantama, Bažnyčia

’ • ’ . „'t

, lima.vienodinti; Lietuvos gv- 
i vedimui taikyti, o tai ne vie-
- nu metų darbas."
, Sunku būtų pasigirti, kad 
, būtų daug kas padaryta mū- 
, su ekonomiško gyvenimo
- vystymusi* | fl.abai garsiai 

kalbėta vasaros vidųijiap^ 
gausit busimąjį javų derlių,

; —ipašį^įė, jog tasai jani
- derlius yątgu daug didb&niš 

bus už pęeritu metų de^ių.
• Viena reikia pasakyti/ jog 
į mūsų gyvulių auginlojatyra
- patyrę ..šiais metais labai 
. Dbn n d n n r sm ū gi ų Arkliu 
» kainos nedaug kuo skiriasi 
, nuo .peiTitų metipdoet už tai 
i karvės, o ypatingai kiaulės, 
i kuone dvigubai atpigę. Pe- 
i reitais metais už penėtas
- kiaules, 1 kg. gyvo svorio, 

mokama būdova po 2.50 lit.
- iki 3^ litų, šiais metais jų
- kaina yra nupuolus1 iki 1.50 
r lit. už kg. Tatai labai-škau-
- džiai turi pajusti Lietuvos 
1- ūkininkai, ypatingai kiaulių 
r augintojai. Keletą mėtų at-
- gal tiek vyriausybėje, tiek 

mąstančioje visuomenėje bu-
3 vo Įsivyravęs nusistatymas, 

jog Lietuvos' ūkininkas pri
mai o griebtis gvvmlininkys- 
g lės, gyvulių auginimo šakos 
i/ii- jąją plėsti. Ūkininkai 
1.1 buvo pradėję eiti minėtu ke- 
i. 'liu. Štai šiandien mes ma-
- tome, kad’tmn kilniam pasi- 
ų ryžimui suduotas skaudus 
i- smūgis.O kas tautininkų pa- 
>- (krryta, kad to smūgio bū- 
r tų išvengta ? Sunku, bet rei- 
u kia prisipažinti, jog nieko, 
ė Štai, žiūrėkime, ar mūsų 
‘- prekybos balansas, ypač pas-' 
-; tavaisiais mėnesiais, jau vir-

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
.t

a) Eisiu j girelę, b) Ui. ui, ui, Dieve .25 
a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano .25 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė
veli, Tėveli --- ------------- ------ ---------- . .25

a)- Močiute, miego noriu; b) Oi,, 
vargė. varge - -----------------------------
a) Aš toli nuleistai b) Tris dzie- 
nas (dzūkiška) _________________ _
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis ___________ ____ _____
a) Oi tu, lakštingėle: b) Vanagėlis 
tupėjo ------------------------------------ L_
Tautiški šokiai I____________ :___ _
Tautiški Šokiai^*?.—..... ......................

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS
Apvesdinkite mane ______ ________ 11
Šių nakcialv (dzūkiškai._ _______
.TojSu dieną (augštam balsui)____
Ko_ liūdit sveteliai' ---------- -----
Siuntė man’ metinei? _ ____
Vai aš pakirsčiau A— ___
Sauleb" Raudona ___-____

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS*
.Tau kelias Lietuva! 
Dvi dainos ...... ........
Mūsų šokiai I. . 
Mfrn.1 foklni D

.30 

.40

.30 

.30

GUDAVIČIAUS DAINOS
Astuonios įvairus dainos ____ .50
Trys dainos____________ ________: .40

14 d. vąsario, Cambridgė, 
Mass., 7:00 vai. vakare.

Nuoširdžiai prašome ger- 
biamų klebonų ir sąjungiečių^ 
čia minėtose dienose sureng- 
ti viešniai iš Lietuvos pra-

Ta yra. .sveikatos kalbas.^ Jeiįi dėl sva^l
Šian- pDežasčių nebūtų diena pa- 

togi/ tai prašome tuoj paa- 
nesti komisijai ir gal bus ga- 
Įima pakeisti dienas.

Prašome kreiptis šiuo ad- >? 
kenkia .sveikatai. resu: O. A. Jankienč, 1428 ig

Taikyti vaiką sveiku, jis Columbia Road, South Boš- 
turi linksmai gyventi; netu- ton, Mass. 
rime priversti valgyti -kuo------ ------------- -------- iKamisijn

r -----
privalo naudotis'visomis jo- matiniai Įstatymai reikalau- 
aios veikimui re^fc^ingomis ja, ratifikuotas (patvirtin- 
laisvėmis. Pagaliau Lietu- tas).

l Daugiausia tautininkai tri
umfavo dėliai Genevos lai
mėjimų, U't reikia pažymė
ti, kad tie triumfai visai bu
vo ne vietoj: kaip žinome. 
Genevoje vietoj kaltintojų, 
atsidūrėme kaltininkų padė
ty, mūsų skundies nebuvo pa-

Šaiku patėmvtas vėžys 
išgydomas.
t

Dar neišrasta vaistų, van
denėtos medžiagos (serum), 
tepalų ar “antitoxin” vėžį 
išgydyti. Vėžys nėr limpa
ma liga ir nėr prigimtiną, 
kad nors kai kuriose šeimy
nose daugiaus kaip vienas 
narys vėžiu serga.

| Vėžys, kaip ir džiova, iš- 
' gydomas, jei laiku patėmy- 
tas, ir anksti pradėtas gydy
ti. Bet ant nelaimės, jo pir
mieji ženklai paprastai ne
baisūs ir išrodo taip menki, 
jog pavojaus niekai ir ne-
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Gana, Broliai, Snausti!

r
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Tik ginčai tėvynėj, peštynių daugybė, 
Ir brolis prieš brolį juk stoja nūnai 
Pamiršta blaivumas, paminta teisybė, 
O ašarų vargšų plūduoja klanai.

PRBNUMEB4T0S KAINA.

ii
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A. A. DR. JONAS BASANAVIČIUS
visą savo gyvenimą pašventė kovoje už Lietuvos nepriklauso
mybę. Tad minėdami šias sukaktuves prisiminkime ir mūsų 
patriarką. Vasario 16 d. yra mūsų nepriklausomybės sukak
tuvės, kartu ir gedulo sukaktuvės.

nizatorius, kad jis boikotuo-
___ » •___■ ________ *•__ 1 **_* _ 4 > *

TcFir sTHains lietuviu, otsoti-

cijai. __
Kiek tų “nusiskundimų” 

mes esame turėję iš vienos

neštukiški. Ar yra kas ma-jVersti lietuvių organizacijas

■. o nepriklausomybės ir laisvės keliu, bet 
alas dar toli, toli.

A. • ,

- V
i

Mes stokime drąsiai į lauką tėvynės,
Į dirvas neartas Bažnyčios šventos, 
Ir ginkimės drąsiai, kaip bočiai mūs’ ginęs, r 
Po vėliava eikim tėvynės savos. -----—

■ . '.i

Yra ko džiaugtis.
gsnrngai šauks:

t h i t ūk^tam-fai tuo ir pasitenkins, nes jiems 
L.eiuva jau yra pilnai nepriklausoma, pil
ie t ar taip ištikrųjų yra?' Ne! Dešimtis

Prie darbo tad stokim, kas turime širdį,/. N' . 
Ne Apkaltą šaltaisiais^egvisHao ledaiai j 
Lai broliai apsnūdę mūs šauksmą girdi 
O širdis sušalus tikrai jau užkais!

kam patiks, ar ne. Tąi yra ‘ 
* 'A il ųga. Ginčams už- . 

kitokių/ —'-gerės-

*nhlished every TU

Gana, broliai, snausti, Į darbą reik stoti; 
Į darbą Bažnyčios, į darbą tautos;
Laukai dar nearti, tebėr dirvonuoti, 
O kas, jei ne mes į darbą stos!?

ii.

> * • ' .7 -

Dar syki esame priverstų auto 
atkreipti kaikurių - mūsų 
skaitytojų dėmėsi j tai, kad 
“Darbininkas” nėra viešas 
teismas ir Redakcija neturi 

........ ...... jokių‘pretenzijų būti teiąė- 
’fcB®? 3®- ’ Ant mūs pyksta užtai, 
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uw |y«.
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soma! Kurio lietuvio širdis, — jei jis nėra nepataisomas 
i^ama — neplaka smarkiau, kuomet jis prisimena, kad 

Lietuva, kuri buyo per tiek metų po svetimųjų jungu. 
/"■■Jau apvaikščioja savo nepriklausomybės 10-ties metų su

kaktuves .’ 
hetuvių džinu.
ma, Tč 

•’ūtrodo. 
nar laisv 

/• metų r.!? 
^} z : /- 

to kelio
Pašūkauti, parėkauti per šias sukaktuves — tai men

kas patriotizmas, jei nieko -daugiau nedarysim. Dabai* tin
kamiausias laikas rimtai susimąstyti, pažiūrėti, kaip toli 
mes jau nuėjome laisvės keliais, kiek ją kėlėme, ar gal 
griovėme, kokių laisvių mes ieškome, kokios mums pa
kenkė? Ne visos laisvės yra geros. Laukinis žmogus tu
ri laisvės kitą užmušti, Meksikoje yra daug laisvės kelti 
perversmus, Ukraina turi “laisvę” priklausyti Sovietų 
Respublikų Sojuzui, Calles turi laisvę kankinti katalikus, 
'■‘Lietuvis” turi laisvę rašyti, kas valdžiai patinka ir t. t.

pavienių asmenų, ąr tąrpeį 
organitącijų narių, W para-" 
pijose, mums visuomet ropė-' 
jo ‘ir tūpi tų ginčų VAI-. 
SIĄI. ‘ Jei mes tikrai žino
me, kai vaisiai bus blogi, 
mes tokiems ginčams vietos 
laikrašty. neduosim, ar kas 
mys užtai girs, ar peį^s; ai* . 

mūsų pa 
baigti y , r s f
nių — priemonių. Asineni- . 
nių ginčų, nesutikimų argą- ’ 
nįzacijose užbaigimui ge
riausias būjias yra trečiųjų 
teismas—ant vietos, ne “nu
siskundimai” laikrašty. 1

Dėl gipčų su klebonais štai - 
ką turime pasakyti:

1. Jei kam atrodo, kad 
klebonas neatlieka savo pa
reigų kaip reikia, tai galima

1 jį skųsti tiktai vyskupui, bet- 
ne draugijai, ne kuopai ir 
VE LAIKRAŠČIUI.

2. Nuo kunigo negalima 
reikalauti, kad jis vadovau
ti} įvairiose organizacijose, 
kad jis aktingai “remtų,” 
kaip pas mus sakoma, taip 
pat kaip negalima to reika
lauti iš daktaro, advokato, 
ar kokio kito luomo inteli
gento. Pagalios ne kiekvie-, 
nas kunigas turi tam reika
lingų gabumų. Užtenka, jei 
kunigas pritaria katalikų 
organizacijoms, neboikotuo
ja. Jo pareiga yra daboti, 
kad mūsų organizacijos ne
nuklystų nuo katalikybės.

3. Mums dar neteko girdė
ti kad klebonas ar vikaras iš 
principo .boikotuotų ir ardy
tų lietuvių katalikų organi
zacijas vien tik dėlto, kad

Jie 
“nusi- 

skiindim^ kuo-
pas vąrdivTie Nusiskundi
mai” atrodė tokie “nekalti1’ 
Ir tokie ‘ tik visa be- 

opa pei nemane 
^ ^“*3mdą ra-

? Tolimų jųįpolitikos 
meš ;kai nepaž ista-
me. Tankiai du ar trys do
ri ir rodos patikėtini kores
pondentai, iš tos pačios kolo
nijos nušviečia tą patį daly- 

priešingai.
Pav. aprašo koncertus p. 

Greičiaus" ir p. Čižausko. 
Vienas korespondentas rašo, 
kad p. Greičiaus koncertas 
buvo monderful, o p. Čižaus
ko — rotten; kitas taip pat 
įtikrinančiai rašo, kad p. Či
žausko koncertas buvo won- 
derftd, gi p. Greičiaus — 
rotten. Viskas, mat, priklau
so nuo korespondento simpa
tijų ir antipatijų. Redakci
ja išmeta papeikimą ir iš 

1 vienos ir iš kitos korespon 
deilcijos ir talpina, kad abu 
koncertai buvo u'onderful, ir 
užtat gauna velnių nuo abie
jų korespondentų!

Tai vėl gauname pluokštą 
korespondencijų nuo įvairių 
korespondentų iš tūlos ko-

kad mes neduodą vi 
“nusiskundimams. ” 
mums grąsina visetu__
nelaimėmis ir boikotais, vaį-f 
dina mus diktatoriais ir pa- 
naršais epitetais. Tiems, ku? 
rie ant mūsų užsipuola už 
netalpinimą ‘ ‘ nusiskundi-
mų,” matyt, npatpina į gaL 
va, kad negali būti nusi
skundimo be skundimo ko- 
kio nors asmens. Tie nusi
skundimai, arba, tikriau su

lfitą vasario tūkstančiai kant, kitų kaltinimai išsi- w . . X
: Valio! laisva, nepriklauso- vysto į ilgiausias, pilnas tul

žies, polemikas. Atsakymas 
ant atsakimo ir visi tokie 
pat; kaip ir pirniieji. Piktu
mai auga ir įkaista vis la
biau. Redakcijai visvien pri- 
seina tas begalines polemi
kas kuomet noro sustabdyti 
ir užtai ant redakcijos galų 
gale supyksta abi pusi.
/ Ypač daug pykščio suke
lia “nusiskundimai” ant 
klebonų, visvien ar jie tei
singi, ar neteisingi, ar pama
tuoti, ar ne. Šių žodžių ra
šytojas išklebonavęs Ameri
koje virš septyniolikos metų 
puikiai pažįsta kaip klebo- Jonijos. Vieni rašo, kad kun. 
rių, taip ir parapijom} psi- y ypn geras kunigas ir ge- 
chologiją ir gali užtikrinti ras lietuvis; kiti, kad jis yra 
visus nusiskundimų megė- lietuvybės priešas, amerika- 
jus, kad “nusiskundimai” nizatorius, kad jis boikotuo-

ro padarę, bet labai daug zacij-as,; kad jos jau baigia 
dogo. Taip pat ir draugi j o- ir, jei neįeisite ant jo

se. Kuomet organizacijos “nusiskųsti” “D-ke,” tai 
nariai pradeda spaudoje jos pairs 
“nusiskųsti” vieni ant kitų,* Jei.įf. tiesa, ką pastarieji 
draugija, ar kuopa naudos korespondentai rašo, mums 
iš to neturės. Tiktai draugi-

dvyne!
’ad
a.
. Į iNviva nužengė Vieną labai didelį,Jabai svar-

t

g.

i

./ Užtat kiek nelaisvės, priespaudos slepiasi po tomis “lais- 
<-vėmis.” Tokių laisvių mums nereikia.

Lietuva yra maža valstybėlė, todėl niekuomet nebus 
tiek nuo savo didžiųjų kaimynų nepriklausoma, kiek yra 

Anglija ir J. Valstijos, ypač karo metu, kaip tai 
ė Belgijos pavyzdys. Bet taikos metu ji gali būti 

/ daug nepriklausomesnė ne kad dabar yra, jei pasieks to 
- ląipsnio ekonominiu ir kultūriniu žvilgsniu, kurio yra pa- 

rsiekę pav. Danija ir Holandija.
.... Kokia laisvė pačioje Lietuvoje? Ją turi tik policija, 

ūra ir tautininkai. Viešpataujančios partijos visuo- 
<27 met buvo laisvos ir nepriklausomos, visi kiti-—ne. Seniau 

Smetona sėdėjo kalėjime; dabar jis atsimokasunuošim- 
čiaas. Seniau įvairių partijų lyderiai buvo laisvi iš už

> kulisų; dabar tautininkų lyderiai yra laisvi atvirai, cinis- 
.kai. nuo scenos. Tas pats partinis ir asmeninis egoiz
mas pakeltas į aukštesnį laipsnį, tik pakrikštytas kitu 

-, jardu. Per 10 laisvės-( ?) metų visos partijos, — nuo 
didžiausių ir, iki mikroskopiškų—jau perėjo per šerengą; 
viena padirbėjo daugiau, kita mažiau, bet visos kėlė save 
į padanges, griežtai smerkė “blogąsias” ir jas smaugė ir 
aiškiai parodė visai Lietuvai... savo egoizmą. Jau tauta 

|feš supranta, kad partinis ir asmeninis egoizmas, koks jis ne
būti} — ar tikrųjų demokratų, ar krikščionių demokratų, 
ar tikrųjų patriotų diktatorių — yra ne kas kita, kaip tik 

Jau ir partijos pradeda tą suprasti ir pradeda

ai įdomu sužinoti, 
jos susirinkimai pasidarys ^aįp įas “nusiskundimas” 
daugiau triukšmingi, labiau gali paversti kun. V. pri- 
neštukiški. Ar yra kas ma- _ - - - *
tęs, kad tokiuose “armide-iremį-į, ai’ba sulaikyti jas nuo 
rio” mitinguose būtų kas 
naudinga nuveikta organiza- k„ kad to^įe’ • • • *

irimo! Mums viena tik aiš- 
“ nusiskundi

mai” įneš daug suirutės į 
parapiją*

Šia proga “Darbininko” 
artimos kolonijos, kurios pa- redakcija dar sykį pabrėžia 
dėtis, mums yra labai gerai savo nusistatvma “nusi 
žinoma, “nusiskundimų” skundimų ir ginčų klausime.

<  ■ ' —

Vakarų Europos, bet tas, kas perkošta lietuviams, per
košta tik per lietuvių kalbą, ne per lietuvio sielą. Tur
būt Europos kultūra persikoše skystai, ir nelietuviškai, jei 
taip tankiai nusiskundžiama, kad lietuviai nenori skai
tyti lietuviški} knygų. Gal, genijų .nesant, to ir nebuvo 
galima padaryti. Vis dėlto nereikią pamiršti, kad kul
tūrinė “nepriklausomybė” yra vienas svarbiausių politi
nės nepriklausomybės ramščių.

Daug dar yra visokių nelaisvių, kurios silpnina poli
tinę laisvę. Vienos yra dorinio, kitos protinio pobūdžio. 
Tamsumas, girtuoklybė su riša plejada kitokių vergi jų 
padaro* iš piliečio pastumdėlį, kuris tiki bile demagogui. 
Tas, žinoma, valstybes nesustiprina.

Besidžiaugdami šiomis sukaktuvėmis, neturime pa
miršti visupirma, kad politinė Lietuvos nepriklausomybe 
yra milžiniškas žingsnis pirmyn, bet dar toli gražu ne vis
kas. Ji mums dėlto taip brangi, kad duoda daug gali
mybes atsiekti kitas laisves. Užtat lietuviai yra pasiryžę 
ginti politinę Lietuvos laisvę iki paskutinio kraujo lašo. 
Bet sykiu nepamirškim, kad politinė laisvė be kiti} čia 
išvardytų laisvių stovi ant molinių kojų.

Kovoti už tikrąją laisvę įvairiose gyvenimo srityse 
yra visų mūsų pareiga. r Trumpo kejio į laisvę nėra. Ji 

' ’ ’ ’ _ ,. Tuo keliu, eidami ir mes
_________________________________________ _________________

į _ ___

jos yraf fiėtuviskosi Jei toks 
kur atsiras, tai mes tą faktą 
konstantuosime. Bet tam 
reikia rimtų įrodymų. Tokių 
įrodymų dar nesame gavę. 
Priminsime dar kaikuriems 
mūsų korespondentams, kad 
mes neturimą mažiausio no - 
ro įklampinti “Darbininką” 
į teismą už libel.

4. Kaip visuose kituose
luomuose, taip ir kunigų 
tarpe yra ir taktingų ir ne
taktingų. Kartais netaktin
gas kunigdp išsišoka dėl 
mažmožio, išpila “uksuso 
bačką”, organizacijai ar jos 
nariui ant galvos ten, kur 
būtų galima visas bėdas “su- 
setlyti ” “ medaus lašeliu. ’ ’ 
Gaila, jei taip atsitinka. 
Viena aišku, kad dalykų ne
pataisysi, jei, bekeršydamas 
kunigui už “uksuso bačką,” 
kurią jis tam išpylė ant gal- ■ ■■ ■ ■ ------- ■■■• ■ r=ss^-ss=
vos tavo kolonijoje, išpilsi juoja airių papročius, ku- kad dr-jos kišasi į jo reika- 
jani ant galvos tokią pat I riems lietuvystė nerūpi. Ma- lūs. Jei tautiškai jis yra mi- 
“bačką” per laikraštį. * I žai tokių yra. Didžidma čia ręs, tai apie lavonus neužsi-

5. Daugiausia nesusiprati- gimusių ir augusių kunigų moka nė kalbėti.' «
mų tarp klebonų ir katalikų yra tikri patriotai. Ką da- Gaila, bet mūsų išeivijoje 
organizacijų kila dėlto, kad ryti su tais keliais airių pa- buvo ir dar tebėra pefdaug 
jos savo susirinkimuose mėgdžiotojais? Skųstis ant tuščių ginčų, perdaug kalti- 
svarsto parapijos reikalus, jų spaudoje ir patiems nieko1 nimų kitų, perdaug nusi- 
'Į’okios draugijos ir kuopos neveikti būtų tuščias darbas, skundimų, bet permažaidar- 
pačios yra kaltos, jei klebo- Tokiose kolonijose susipra- bo, mažai iniciatyvoj mažai 
nas jas boikotuoja Tokias tusiems tėvynainiams niekaspasitikėjimo savimi, 
organizacijas boikotuoti kle- kitas nelieka, kaip tik pa- ves su didžiausiu ''įtufimu 
bonas turi pilną teisę. Ne tiems palaikyti lietuvybę ginčijasi, kolioja ir įtardi-

O jei prisikeltų mūs’ prabočiai garsus, 
Gynėjai, ką žuvę yr’ kovų laukuos’, 
Išvystų tėvynę tie vyrai taip narsūs, 
Ir šiurpas paimtų bematant tai juos.

» -'l * ~ ' **•

Prikelkime brokai, garsaus Gedimino, 
Ir Vytauto dvasią, kovokim išvien. 
Kas bėga nuo darbo, kovų tų nežino, 
Kurios mūs’ tėvynėj įvyksta šiandien.

Gana, broliai, snausti, į darbą reik stoti, 
Į darbą Lietuvai iš visos'Širdies, 
Ir nors daug reiks kentėti ir daugel kovoti;
Bet Dievas AukšČiausis vis tik mums padės.

.v E. Vaišnoras-Ventys,"■ w

draugijos ir kuopbs, bet kle- kiek galima. Tautiškai-vi- 
bonas yra parapijos šeimi- suomeniniame veikime tokį 
ninkasrParapijos yra ir turi kleboną reikia pastatyti ant 
būti tvarkomus taip, kaip to lygios su ištautėjusiu dakta- 
reikalauja vyskupijos statu-’ru, ar advokatu, t. y. visai 
tai, —- ne draugijų nutari- apie jį pamiršti ir varyti ša
mai. ' * • | ru, ar advokatu, t. y. visai a-

6. Yra. kunigų, daugiaU8ia pį^ jį pamiršti, ir varyti savo 
iš čia gimumų ir augusių, darbį su^dardidesne cnergi- 
kuriems ateivių (jų pačių ja. Nereikia jo keikti susi-

ru, ar advokatu, t y. visai a-

nė ja viena kitų; įvairiose or
ganizacijose tas pat. Ir kam 
iš to nauda? nesilei-
džiaine į tuščius ginčus su 
kitų srovių spauda; juo la
biau vengiame tokių ginčų 
mūsų laikrašty, jei jie išky
la katalikų tarpe ir yrrf’^e 
tik be jokios naudos kata
likams. bet žalingi. Taį y-

tuvos laisvę lai būva mums pavyzdžiu. 10 metų atgal mū-

I
I

I

viiką kultūrą. Kiek mes ištolo galime pastebėti, mums- imti, bet davė savo gyvastį už lais 
atrodo, kad pasiskolinta per tų laikų daug, daugiausia iš/bet m ”



auklėti.

pnezas-
;eligęųtijoą neturiliams šią tema paskaitą. Jis 

nurodė kiek yra svąrbu val
stybei,kad visuomenė ir ka
riuomenė solidarizuotų, vię-

riems netingia drąsos savo

-kurie savo aukštuoju

Ttog<minttianu Lietu; 
10 metųlrčpriklaĮi^įfe 
sukaktuves visus savu į " A ; 'x *' ******yįįH
telius prašome nepamii 
taip svarbaus reikalo'ir į 
sistengkti parinkti aukų 
turtingu moksleivių sūŠe] 
mui.. Visi Federacįjeą"į 
riai prašomi tuo reikalu 
sirūpinti fr nepraleisti 
gos nepainkus aukų suŠel 
mui mūsa būsimiems vada

astens p.ET* r •
įino”zo jo
^paukąn-

gerėjo. X) anaiptpl, Jisiha- 

žo horizoptožmogus. Būda
mas dar štabą yiršinįaku 

jau visokių intrigų karinin
kų tarpe turėjo o tapęs mi- 
nisteriu ir visai, jo nepa
stovumas ir reikalų neapgal
vosimas gali būti karakteri- 
guotas ir *jiuo atoitikimu.

Gėnevoj pasakėme A, tai-da
bar jau reikės pasakyti B, 
paskui C ir tt. Lenkai Vil
niaus atsižadės tik tada, ka
da jis bus nepakeliama jiems 
našta, bet tuomet iš jo ir 
mes* ne geresnės naudos tu-

nės partijos pradeda linkti prie taikos; ieškoma 
būdai paniurusias Lietuvos padanges prablai
vinti. Prieš pusmetį, “Lietuvos Žiniose’* pasi
rodė straipsnis gvildenąs įvairių pasaulėžvalgą 
partijų politinį bendradarbiavimą. Šis apra
šymas susilaukė daug prielankumo ir nuo kitų 
pažiūrų laikraščių; ir štai prieš pat Naujus. 
Metus vėl iškelia tą pačią mintį. “Rytas,” la
bai retai randąs ko nors girtino “L. Žiniose”, 
ištisai perspausdino 4įJj. Žinių” straipsnį, “Mū
sų Parijų Lokarno,” kur tarp kito ko, nagrinė
jama galimybė ir reikalingumas politinėms par
tijoms šalintis nuo kultūrinės agitacijos, pave
dant šį darbą kitoms atatinkamoms įstaigoms, 
ir sau pasiliekant politiką ir ekonomiją kaipo 
"savo veikimo sritį, kad šiuo būdu palengvinus 
esamą padėtį.

Labai yra apgailėtinos dabartinės Lietuvos 
vidujinės apystovos. Nors ir gana menkutė 
nūdien Lietuva, vis dėlto ta piliečių saujaiė su
siskaldę į kuoįvairiausių pažiūrų partijas; ku
rių beveik kiekviena nenori su kitomis bendra
darbiauti. Nors gyvenimas privertė jas susi
blokuoti į dvi srovi, vis nepranyksta tas baisus 
atkaklumas ir -visiškai nesutaikomas fanatizmas 
kaip partijų, taip ir atskirų asmenų tarpe, Tu
rint tatai omeny, joks sumanymas, žudantis su
švelninti šį padėjimą, negali pasilikti be atbal
sio spaudoj ir privalo susilaukti jhępt rimtesnio 
apsvarstymo. Esant tokiai galybei išorinių prie
šų,. reikia būtinai viduj stiprinti^ nes kova už 
būvį nė kiek nesiliauna, bęt eina nuolat žiau
ria. Ar pagal iaus prieis Lietuvoje prie to ide
alo, kuris prieš pusantro šimtmečio buvo reali
zuotas Amerikos Jungtinių Valstybių kūrėjų, 

įlįs tarp no
sį, kadvak 
ir kad jokių 
i asmuo no-

raštą, bet jo r 
ąto apsaugos
Merkys “atąis 
vietą užėmė j

džios ąkyse visos tikybos, yra 
tikybinių kvotimų neprivalo 
rin^» įeiti valdžita tapti valdininku?
-J & < i■* x ■/ * «v ? . ,<•

INTELIGENTIJOS . 
REIKALU -

Įjaiminga toji tauta, kurį, 
turi savo narių tarpe daug, 
žmonių baigusių \ aukštu 
mokslą, o vargastąirtautai/ 
kuri dėl kok 
čių sąyo 
arba labai mažai jos turi.

Kiekviena^ dalyvaująs vi
suomeniniame gyvenime liep
tu vis, visur pastebėS'didžiau- 
sią stoką lietuvių inteligen
tų 
mokslu galėtų patarti arba 
ir vadovauti visai kolonijai^ 

nes rasime daug kolonijų, 
kui* be lietuvio kunigo ki
tokios profesijos lietuvio in
teligento nesiranda. Nuo to 
nukenčia vietos lietuvių rei
kalai ir visa plačioji Ame
rikos lietuvių visuomenė.

Taigi matydami tokią lie
tuvių inteligentų stoką; A- 
merikos Liet. R. K. Federa
cija pasiryžo kiek galėdama 
padėt neturtingiems moks
leiviams pasiekti aukštojo 
mokslo^ kad galėtų būti nau
dingais » išeivijos kolonijų 
darbuotojais. - - —

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacija kas metas daro 
vajų neturtingų moksleivių 
šelpimo reikalams, taigi ir 
šiais metais tuo reikalu pri
valome susirūpinti. Kadan
gi Lietuvos nepriklausomy
bė iškovota tiktai dėka lietu
vių inteligentijos pasišventi
mui savo tautos labui, taigi 
minėdami Lietuvos nepri
klausomybės 10 metų sukak
tuves privalome atsiminti 
keno pastangomis tas sukak
tuves turime laimės švęsti. 
Tad pagerbdami inteligenti- 
jos nuveiktus darbus mūsų 
senai tėvynei Lietuvai ir-yi- 
-sai-—lietuvių—tautai, *pasi

kad sudarytų ministerių ka
binetą iš tinkamesnių žmo
nių, neatsižvelgiant, ai* tai 
bus k. d. ar tautininkai ar 

: dąr kas kita, tik kad būtų 
y atatinkami savo užimamai 
5 vietai (skaitykite k. d. par

tijos c. k. I-jį memorandu
mą prezidentui), tai vyriau
sybė atsakydavo, kad ji be
jėgė, ka3 kariuomenė nelei
džia. Vadinasi, karinome-. 
nė visuomenei pasireiškian\! 
eiai per politines partijas ir; 
ekonomines, kultūrines orga- j 
nizacijas nesoJidarizavo. JįTa, I 
gal-pasakykite, kad ištikro» 
taip buvo. O antra, gal ir 
vadinamieji visuomenės at
stovai reikalavo to, kas bū
tų buvę Lietuvai pražūtin
ga. Iš memorandumų duo
tų vyriausybei to nesimato. > 
Ko gi reikalavo kariuome
nė. Kariuomenė po Gruo- 
džio 17, 1926 m., norėjo tik 
vieno, kad Lietuva būtų lie- 

- Lnriškat.-ir; valrtybižka būttj.
jos vyriausybė, geriausiai, 
kuoplačiausia koalicija. Bet 
vėliau prasideda atsišauki
mai į karininkus, pradeda
ma rasti “ištikimi” ir “ne-

tuva sau. x
----------- Sp. Korespondentas

Visuomenė p. pirmininką 
sutiko iškilmingai 17-XII 
grįžtant iš užsienio, bet... tą 
dieną iš įstaigų valdininkai 
buvo atleįdžiami eiti jo su
tikti. Kiekvienas žino ką tai 
reiškia, jei įstaigos viršinin
kas sako; gali eiti. Tai toli 
gi eik! Visuomenė tai ne 
leitenantai. Nors tiesa, ge- 
roka>nuigdoma, bet pulsas 
ris dar plaka. Kad visuo
menė ne suįautininkėjo aiš
ku iš rinkimų į Žemės rū
mus, kur tautininkų mažu
ma išrinkta, O juk tauti- 

; j- > . • •

ninkai varė agitaciją, o opo
zicijai buvo užčiauptos bur
nos..’

' f *

Ką veikią studentai, gal Į- 
domaujątės.. „Kągi, po to, 
kaip padarė su valdžia kon
kordatą, dabar nieko ypatin
go, kaip prie?, jo pasirašy
mą, bet kad jie būtų dabar
tinės valdžioj manymu “iš
tikimi, o kiti “pavojingi”

jis išleido komunikatą, kad 
tad politinis sukilimas. Po 
paros dienų, kada vyriausy
bė sugalvojo kraštą nura
minti ir įrodinėjo, kad tai 
banditizmas, tas. pats p. 
Daukantas duoda savo de- 
menti ir įrodinėja, kad tai 
tik plėšikų darbas, su tikslu 
pasipelnyti, o, ne politinis 
sukilimas. Praėjo dar ku- 

I ris laikas ir vėl kalba, kad 
f tai buvo sukilimas su tikslu 
j nuversti esamą valdžią. Su 
[karininkais elgiamasi pana
giai. Pasišaukia vieną šta
bo karininką ir jam sako: 
“Tamsta esi ištikimas ir ge
ras, tik nedraug&uk su X ir 
Y,” paskui pasišaukia X ir 
jam sako tą patį, tik liepia 
nė su Z nė su Y nedraugaų- 
ti ir nesikalbėti. Šitoks jo 
elgimasis gerai žinomas ir 
aišku prie ko prives.

Dalykams taip susidėjus,
į Tauragės pučąnežiiiojo ką Įgybė? Ką^Reik manytu jei |irji 
pasiųsti ir visą pusdienį gal
vojo. Mat jei siunčiamieji 
atsisakytų, ką tada darysi? 
juk tai būtų visuotina suiru
tė. Na ir tada rado išeitį ir 
ivo Ali ll Tvio . Lt . zl nnoK’fof VITUI pctoltll I vV K • XX. I’IXk3Xo ve* lLlu 
žmogų su jo eskadronu, p.

ŠEŠIOLIKTA
JAV ČIA

Lietuvos nepriklausoi 
bes paskelbimo diena -r-J 
sario 16-ta — jau eii-VS-B

Jei dar kuri kolonija 
rą prisirengusi tas sukak 
ves tinkamai paminėti, p 
šome pasiskubinti talpa 
ryti, nes šiuosmet snlou 
10 Pietų nuo Lietuvos ne\ 
klausomyhes paskelbimu 
yra jau 10 metų/ kai Lif 
va nusikratė svetimą jūi 
ir gyvena savarankiškai 
nuo kitų nepirklausoma;

Jei tėvai džiaugias jų 
neliui ar dukrelei 10 m 
sulaukus, kaip daugjdaug 
turime džiaugtis mūsų ąe 
tėvynės 10 rpetų neprikl 
somybės sukaktuvėmis. 
dvasios vergas, paskui 
sukaktuvėmis nesidžiaųi

Kyla tat klausimas kiek mes, lietuviai Iš 
likai, galime atskirti politiką nuo tikėjimo, 
vieną hė kitą neskriaudžiant.Toki tvarki mu 
Amerikoj gyvenantiems, atrodo labai paįftt 
ir protinga. Prie jos pripratę, mes maWJ 
kad ji yra būtina gyvenimo sąlyga. " Žino 
kad tikyba yra svarbiausias gyvenimo.rei 
nys; bet irgi suprantam, kad jokia tikyba 
mokiną, kaip bulves auginti arba lentą ofcli 
ti.- Turime kunigus, lx?t Amerikoje įprasta 
jais susidurti tik ten kur jie padarys mūnis į 
giausiai gero. Gi politikoj mes balsuojami 
už katalikus ar už laisvamanius, bet už |UQS,< 
rie mūsų manymu geriausiai aprūpins iųutt 
konominį ir politinį būvį. Jeigu per nežin 
mą arba per neapsižiūrėjimą kuris norą is 
atstovų įžeistų mūsų tikybinius jausmus, } 
jaus mes į jį drožiam smerkiančius jo^į 
laiškus ir perispėjam jį, kad tuos mūs|£ lį 
statymus jis geibtų; patyrimas rodo kad į 
ląįškai vis tik turi įtakos.

Lietuvoj, kaip seniai jau bedievukų 
ma, nepaprastai daug kunigų dalyvauja m 
koj. Dėlto ir atsiranda visuomenėje jsibOl 
mo, kad tarp politikos ir religijos yra 
gamas ryšis. Seniau toki padėtis del 'stokos 
saulinių katalikų inteligentų buvo neižv^fj 
ma. Dabar kąs kita ir. šiai jaunajai 
augus, užteks politiniam dariai tam tikTsf: 
siruošusių katalikų inteligentų. Patys kttitt 
tatai jaučia, įr spaudoj kartas nuo karto i 
randa pageidavimų mažinti skaičių 
politikoj. Taigi jau bręsta, ir tųojaus bnįg 
nrendęs laikas, kad bus galima' visai at> 
politinį nuo kultūrinio darbo. Ar toks griį 

galimas ŪM 
Kokiu būdu Lietuvos gyvenimas atsakam 
klausimą vien ateitis pasiikys.

■ i

sų amžinieji pri^flL'bę 
si tikri lietuviai (įidžiui 
savo tautos nepriklau^ 
be.

/r

Taigi visi minėkime 
sukaktuves.

. Fed. Sekretai

atleidžiami, iškeliami tį že^ 
męsnes vietas, ąr laiikia 
leidimo. Kuo tas baigsis, 
kuo tas baigsis; rup| inums 
visiems. : " .7 j

JCada p. Voldemaras va.- 
ŽiavųjGenevoįų tai prieš tai 
pa<Į$rė karininkams prane
šimą ir pažadėjo dėti visas 
pastangas, kad prie karo bu 
lenkais neprieitų, ir jį, kaip 
rašo laikraščiai, karininkai 
ilgai kilnojo ir šaukė valio 
ir nešė ant rankų į automo
bilį, lydėjo į stotį... Jau šis 
vienas faktelis rodo mūsų 
kariuomenės dvasią. Gerai 
žinoma dabartinė užsienio 
pažiūra į Lietuvos kariuo- 
menę. Ko ji verta, sako už
sieniečiai, jei karininkai 
džiaugiasi, kad išvengs karo, 
nežiūrint kokia kaina tą tai
ką reiktii pirkti? Na, o ka
riuomenė ar nežino, kad jos 
vadai sauvaliai (užsienio 
spauda tvirtina, kad p. Dau
kanto įsakymu) vaikščioja 
pas atskirus asmenį jų tero
rizuoti. J ėi karininkas virs
ta, atsiprašant, banditu, tai 
jau blogai. Skauda mums 
širdį, bet mes turime tylėti 
ir lankti, kol Dievulis jiems 
duos daugiau proto, ar ir tą 
patį atims.

Ka gi dabar visuomenė ? 
Visuomenė savo balso netu
ri. Jos lūpos surakintos, su
sirinkimai uždrausti, spauda 
kietose cenzūros rankose, o 
paskui atskirus asmenis se
kioja policijos agentai.

Tuoj Rygos konferencija; 
ką ten pasakys mūs vyriau-

■Naujausios žiuios iš Lietuvos tiekia mums 
įspūdį, kad pradedama tenai pasireikšti kito
kios pažiūros politikoj; tarytum, po pastarųjų 
sensacingų įvykių, — garsiai reklamuotų/ bet 
mažai nulemiančių tautos ateičiai — pradedamą 
pagaiiaus suprasti, kad pigi demagogija, ar as
mens neapykantos ir keršto išsireiškimas, tau
tą nestiprina. Jaučiama, kad rimtas politikos 
bei ekonomijos dėsnių pritaikinimas prie gyve
nimo ir tampresni ryšįai tautiškai nusistačiusiu 
partijų tarpe atneš valstybei daugiau naudos 
negu dabartinė nesantaika. Matyti jau, kad su
prantama reikalas ekonominius ir politinius ne
susipratimus pašalinti ir vengti jėgų aikvojimo 
dvilypiu veikimu tose srityse: nusivokiama aiš
kiau, kas iš tikrųjų esti politinių partijų uždą, 
viriiai, jų “raison d’etre” (buvimo tikslai).

Lietuvoj iki šiol nežiūrėdavom į politines 
partijas.giynaį kaipo tokias, bet, aptardami jas, 
nuolat' pridėdavom prie kiekvienos dar tą api
budinimą, kad ji esanti ar katalikiškos ar be,- 
dieviškos pasaulėžvalgos, ir pabreždaVotn, kiek 
ji pasidarbavusi šioj kultūros srity. Tokiu bū
du liietų pakankamai didelių priešginybių, ne
išvengiamai susiėjusių su normaliu politikos 
gyvenimu it pasireiškiančių ypatingu įnirtumu 
rinkimų metu, mūsų tėvynėj buvo prikergiama 
pasaulėžvalgos kova. Todėl ir randame šian
dien tokią didelę neapykantą Lietuvoj žmonių 
tarpe.'. •' '/ *

■esminis-

Labutį.
Dabar kariuomenėje tas 

pat. Pridėti karininkams 
brangenybės ir kitokie prie
dai, kurie mokami pagal 
viršininkų nuožiūrą. Vadi
nasi karininkai verčiami pa
taikauti.

Nenuostabu dėl to, kad 
baigusieji karo akademiją ir 
specialias ankštas karo mo
kyklas užsienyje dabar eina 
pasienio policijos viršininkų 
pareigas ar panašiai. Kiek 
karininkų “jiems patiems 
prašant,” ar šiaip preziden
to raštu atleista iš kariuo
menės, sunku pasakyti. Už
tenka, kad jie vienas po ki
to vis išeina ir išeina.

Šiomis dienomis išeina iš 
kariuomenės jos vadas, jau 
minėtas gen. Žukauskas, ka
ro cenzorius pulk. Burokas 
ir kiti.

Tie, kurie gal teisėtai ka
riuomenės vardu į preziden
tą, gręsiaut Lietuvai karo 
pavojui iš Lenkų pusės ir 
esant reikalo turėti stiprią 
ir nusimanančią vyriausybę 
Tautų Sąjungos pdMįįo 
metu, prabilo, šiandie jd^ar 
atleisti, kaip vą II apygar
dos viršininkas pulk. Pet
raitis, ar sėdi sunkiųjų dar
bų kalėjime, kaip p. Sums- 
kis ir p. Katkevičius. Štai 
kaip Voldemaras skaitosi su 
ta vkariuomene, iš kurios 
ranku skelbiasi gavęs val
džią ir kuriai vienai težada ij tautai prie-tokių nessuaipratimų,

_____ dama kilnoti iš vietos į vię- 
tą ir atleidinėti. Tokių at
sišaukimų buvo jau iki de
šimts. Buvo 2 revoliuciniu 
štabu: vienas iš kelių leite
nantų su Mačiuika pryšaky- 
je (jų dauguma perversme 
aktingai nė nedalyvavo, o 
tik vėliau tapo “komitetu”), 
kitas — iš faktinų pervers
mo rengėjų, bet daugumoj 
nepalankių tautininkų vy
riausybės ' sumanymams. 
Antrasis visai nebuvo nė su
organizuotas; buvo tik žmo
nės, kurie nė reikalavimų 
statė, nė atsišaukimų rašė.- 
Vadinasi, kariuomenė netu-

* rėjo tikro atstovo, kuris jų 
vardu kalbėjo, o kurie kalbė
jo jos vardu nebuvo įgalioti. 

Kada p. Voldemaras buvo 
prispirtas, kad jis reorgani
zuotų vyriausybę, tai jis at
sakė/ kad jis valdžią gavęs 
iš Plechavičiaus ir Mačiui 

į* * r

jį, , kos ir tik jiems atiduos. Ple- 
chavičius iki Gruodžio 17, 
1926 sėdėjo daboklėje ir tik 
sukilėliai jį paliuosavo, o

■ • Mačiuika jokios valdžios ne-
’ turėjo ir jos negalėjo duoti. 

Vyriausybė buvo konstituci
niu būdu, patiems v. liąud.

> ■ svarbiam momentui esant 
^* nusileidus, sudaryta ir Sei- 

mo aprobuota. Taigi Vol- 
į • demaras valdžią ne iš jų ga- 

. vo. ■
& Bet laikas bėgo., Kariuo- 
• menės vadas gen. Žukaus

kas, kuriam “Vyčiai” atve
jį"' . žė aukso kardą, matydamas

vyuę ginant, įjos tartom nė- 
sukilti prieš 

taūtounlms ir su jais pa
baigti. Bet tautininkai už
miršta,’ kad krikščionių eti
ka neleidžiu žudyti ir kad 
ki*įkščicnys, ąr seniai, ar 
jaunimas jos laikosi to ne
parduos savo sąžinės <pž bet 
kokią kainą. Pakalbėti] daug 
kas pakalba ir tuo gązįliūa 
ir taip Lanksčią vyriaušyBę,’ 

e bet danui niekas nesiryžta 
ir laukia, kol V^Dievas Lie
tuvos kelius vėl prie laimės 
pakreips. Nežiūrint sutar
ties, vyriausybė, kaip sa
kiau, seka ir studentus ir jų, 
kiek matoma privengia (že- 
maitiškai bijosi). Dauguma 
geros vilties žmonės, mes ti- 
kime, kad dabartiniai Lietu- 
Vos valdovai nesugebės nė 
Lietuvos kailį parduoti, nė 
Vilnių, nė visuomenės už
migdyti, kad ji nejaustų, 
kaip iš jos širdies pamažu 
tikėjimą išims; nė kariuo
menės nesuardvs, kad toji 
atsisakytų., ar neįstengtų rei
kalui esant Lietuvos apginti. 
Tiesa, šios liberalinių pažiū
rų vyriausybės nusistaty
mas, kaip žinoma jau ir iš 
senesnių p. Voldemaro, Sme
tonos, Musteikio ir jų Ma- 
čiuikų darbų, ųiekad nebu
vo statomas valstybingumas 
aukščiau partijos ir asmens 
reikalų, tikyba aukščiau pa
geidimo, bet ateitininkų 
himno žodžiais: Lietuva 
Dievas apveizdi ir gina, am
žiais suvargusios jos neap
leis.. . ” Čia galima būt pri
minti šį tą iš valdančių as
menų gyvenimo, bęt... tegu, 
apie tai pakalbėsime kitą sy- 
kp ~Jie~neatstovauja dabar- 
tinių laikų nė kariuomenę, 
nė pagaliau savo neskaitlin
gą tautininkų partiją. Vv- 
riausybė su jai pataikaujan
čiais valdininkais sau, o Lie-
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-La Verne. Calif. apelsinų augintojai bando su tam tikromis 
chemikališkomis bombomisišnaikinti vabzdžius, kurie gadina
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ir Prakalbos
. .. J

ausiodarbas. Mat pasmus 
koręšpondeneijas* rašp. kai- 
kuomet net ir žemesnieji su- 

— me tik -žmones.
[ “WAC”
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’ N Ką Sako

‘labai apgailestauja nežinoji- 
29 d. mūsų parapi--^ kad motervs taip gali ga- 
o ant greitųjų Fe- 

skvr.
ii ’ P. Vyčiu kon- 

vieŠnėi iš Lietuvos, 
"Pikčilingienei, L. K.

Eįr-jos Įgaliotinei Amen- 
kalbęs.
gi viskas ant grei- 

buvoNurengta, tai po 
Laurenco miestą, ži

lai n greitai išne- 
ir žmonių atsilankė ne-

1 . *3

puausiai dainininkas p. 
?5yčas davė dali koncerto, 
koncerto programas bu

omus ir įvairus. Jo 
ks geras ir gal susilauk- 

i antro Karute. Jis yra 
paves Lietuvos operoje, o 

bitę tik porai mėnesiui aK 
su koncertais Ameri- 

ir apie balandžio mėne- 
k grįžta vėl Lietuvon — 

ttrian dainuoti. Pradžio- 
mėn. duos koncer- 

N. J. ir -N^-V. valstijo
je koncertų nepraleis- 
riei* • vienas neišgirdą. 

1U jam skambino p-lė O. 
iutė. Taipgi daini

au Vyču i pagelbėjo kon- 
|n-lės Z. Rimaitė ir se- 

alubiutės.
k

dba P. Pike
pirmos dainininko V 
eerto dalies kalbėjo L. 

Moterų Dr-jos atstovė 
fienė. Nors mes

-..„ c _ • biai kalbėti.-Sako': “Dėsime 
surengtas pastangas, kad dar du kartu 

turėti Lavvrence o jei maty-, 
sime reikalą tni ir treti.” f

• ‘ • n. * • ...c, *r

’ Gerb. 'viešnia buvo apsi-r 
stojus .pas Mot. Są-gos 16 
kp. ižd. p. Baubinfenę.

Federacijos skyr* rengia
mos milžiniškos vakarienės, 
vasario 16 d. p. Baubinienė 
yra viena iš šeimininkių. 
Taigi, raginami visi Law- 
reneo lietuviai jau iš anksto 
nioštis prie 16 d. vasario, 
nes tą dieną sukanka 10 nu*- 
tų nuo paskelbimo Lietuvos 
nepriklausomybės. Bus Į- 
vairi tai dienai pritaikinta 
programa. Kas svarbiausia 
tai dalyvaus su’ mumis Lie
tuvos viešnia, gerb. Pikčilin- 
gienė, kuri visus tuos prie
spaudos. karo ir nepriklau
somos Lietuvos metus per
gyveno Lietuvoje ir viską 
patyrė, nes pati visur daly
vavo prie Lietuvai laisvės iš
kovojimo IT tt.nr- J _ .. .

Bronė

skyriai
eracųos 
ti kata

katalikų, veikimo. Tokios 
žinutės-kaifb-tik^ir tinka 
“Darbininkių!” Visiems ge- 

„ rai žinomas rašėjas p. K. Vi- 
dikauskas, ne 
laikraščius* it' visokių žinių 
pririnkti ir aprašytu Tiesa, 
pilnai mes galime atiduoti 
kreditą pr K. Vidikauskui 
už jo nėauiį&taneią, plunks
ną. Pastebėjau kad^o raš
tai net ir Japoniją pasiekė 
esperanto kalboje; Nemany
kit kad tie raštai-žinutės iš
dygsta be darbo ir pasišven
timo. Ne. Priseina dirbti 
per naktis.' Jeigu visi dirb
tų, tas darbas būtų kur kas 
lengvesnis ir turėtume dau- 
giau Žinučių. 1 ,
pirmutiniai stokite į darbą f 
Imkite plunksną į rankas ir 
dirbkite. Dirva plati kata
likiškoje spaudoje ir visa
me veikime. Tada tik pa
kelsime katalikišką spaudą 
ir patenkinsime skaitytojus 
katalikišku laikraščių.k. j. d.

■v f ■ H
■ - I :

S'
spės į visus

« *. * *A.
(los pla V. P: Jtriin-.
kii. kurie no-,
rėsii kiškų lai-
kraščiu iš -Amerikos m* iš 
Lietuvos, tai galėsite gauti 
-pamatyt ir ų^isakvt. S. L. 
R. K. A. 171 kp. nariai ga
lėsite gauti susirinkimuose 
pamatyt visų^ katalikiškus 
laikraščius:'nė nariai ir gi 
galite gaut bilr kada namuo
se pas V P> Jedinkų. 9616 
Russell St. - Patartina sius- 
ti giminėms jĮJetuvą kata
likiškus laikraščius.

S Darbai
Darbai neblogiausia eina. < 

Henry Fordo dirbtuvėse dir- : 
La gerai ir darbininkus pri- 
imdinėja. Bet dar yra tuk- ' 
stančiai darbininkų, kurie 
prie “geitu” stovi ir laukia 
darbo. Taip

•51

DAYTON, OHIO
' Ir t " ’ ' - : - - -■*’ “ •
iSfousip 14 d. po ilgos ir 

sunkos ligos mirė Bronislo- 
vas Petrokas. Nuo .1920 m. 
jis išgulėjo Sėti Štilivrater 
Sanatoriurrv džiovos kanki
namas. J4amirė sulaukęs 31 
metų amžiaus. A. a. Petru
kas buvo pašarvotas savo 
švogerio M. Petkaus namuo- 
$e, o sausio 17 d. palaidotas 
sii- bažnytinėmis apeigomis 
Kalvarijos kapinėse.

A. a. Petrokas buvo doras 
ir pavyzdingas jaunikaitis. 
Prigulėjo pire šv. Petro 
draugijos ir S. L. R; K, A.1 
191 k p. Iš Lietuvos atvyko 
1911 metais pas savo tėve
lius, bet neilgai kariu gyve
no, nes tėvelis Kazimieras 
mirė 1916 m., o motinėlė 
Katrina po sunkios operaci
jos mirė birželio mėn. 1927. 
Dabar paliko nuliūdime du 
broliu ir keturias sesutes.

i . . , . a. * : \ *

viena?-vedus. Paėjo iš Erž
vilko parapijos, Gertiliškirr 
kaimo. Tebūnie lengva thu 
ši svetima žemelė^kur savo 
jaunystę amžinai užbaigtai. 
Tesuteikia Dievas tau amži
ną ramybę ir atilsi.

Paskutinė Nuoširdi Padėka
L. R. K. S. A. Kuopoms

L. R. K. S. A.,kuopos per 
du kariu prisiuntė aukų su
šelpiami nelaimingo jauni- 

TČicr a. a. B. Pet rokor- I1^

ir prie kitų 
dirbtuvių matosi tūkstančiai 
darbininkų, kurie 
darbdavių įųalonės. 
tina nevažiuoti į 
darbo ieškot.

laukia
Patar-
Detroit

■» t •—• •

• <<

y .

chemikališkomis bombomis išnaikinti vabzdžius, kurie gadina ... 
ir ėda apelsinų medžius, čia parodo dvi “farmerkaites,” ku- r 
rios daro bandymą. ' bį'x”
—_____________________________________________________________________________ <_____________ •_ __________ ■ ' x

i> ' • *

DETROIT, MICHIGAN
LDS. 72 kuopos susirinki

mas ivvks vasario 18-ta die- *• •- , 
na, po pamaldų. Bus svar
bus susirinkimas dėl gerovės 
pačiu darbininkų. “Darbi
ninko” vajaus planai suda
ryti ir tik reikia gaut dau
giau darbuotojų. Taipgi ne
pamirškite užsimokėti duok
les jau ir už šiuos metus. Be 
to išgirsite ava 
tus ir pranešimus iš kliubo 
vedėjų. Kiekvieno nario bei 
narės pareiga būti šiame su 
sirinkirne.

GAMBRIŪGE, MASS.
Sausio 29 d. susirinko į 

bažnytinę svetainę didelis' 
būrys moterų, merginų ir--, 
mergaičių, kurios buvo pri
sirašiusios prie Šv. Terėsea 
Jėzaus Mažosios Gėlelės 
Draugijos išpildymui blan
kų. Klebonas kun. P._Jnšr I 
kąitis rašė ant blankų var- '7^Li ; 
dus ir adresus, o Dri J.\ C. < -7 

arbius-rapori-ĮLhndžius -žiūrėjo kiekvienos '* ‘-b

NEW BRITAIN, CONNų
Netrūksta Parengimą

✓

►Sausio 1 d. čia įvyko ar
tisto J. Babravičiaus kon
certas. Žmonių buvo mažai, 
bet visi buvo patenkinti.

Sausio 15 d. įvyko L. R. 
K. S. A. apskričio teatras. 
Vietos-Sandaros 32 kp. mė
gėjai atvaidino veikalą “ Sa
lėm ono Sapnas.”

Sausio 20 d. įvyko artisto 
A. Vanagaičio ir pianisto 
Jozavito koncertas. Art. A. 
Vanagaitis - publiką prijuo- 
kiiH>.---------------- ------------ —-

: ;:t< * iiNeVj^ritaitięti^k^ Pelnas skiriamas pa-
/ ■ . ' . ... - J -t

* t

i

Valdyba

I
et

■'. f f

tai sudainuos gražių dainę-’ zuoti nauja skyrių ir užvar-
' ' J * ■ - ' 1 • i -* • * z z * v . • ■ ‘ *v~x xz • i 5

. -1

į ‘C-

KVIEČIAME Į TALKĄ

rt Broad way■

&'.1

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

• < •

Bus gražus 
Solis-

■ S.< ■
-k'

tai jis prieš mirti prisiminė 
ir sakė:

“Man numirus praneškite 
spaudoje ir mano vardu pa
dėkokite visiems, o ypač L.

Ztlltlt/tt.--- -----■»----

•ui .i Amt .
4 ~ ’ - -• ■ 't-

Būk idėjos apaštalas! 
Platink “Darbininką!” 
Vajus dar tebeina! 
Pasipelnysi ir pats!

‘ Tik nelauk! Hurry ap!

-Tohnson’s Red Cross Kirnejr Plasteę, 
I . . _
tą. Nenusimink, jei kito» gydnoifo

L. D. S. nariams ir “Darbininko” skaitytojams yra 
gera proga pasidarbuoti kilniam tikslui, (lai sakysi, ką 
aš gausiu už tą darbą? Štai ką: -Nuo kiekvienos ntetinės 
prenumeratos gausite 50 centų arba dolerio vertes knygų:

tnmtas, du kartu į savaitę.z

f' 

/
A*

SLRKA. 171 kp. koresp.

AtT.

i

c 
z t

>
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PHILADELPHIA, PA.
Kur. dingo mūši; kores

pondentai? Laikraštis ‘ Dar
bininkas ” gana skaitlingai 
lanko šią koloniją, o žinučių 
nesimato. Yra^monių ir ge
ri; žmonjų-katalikų, kurie 
skaito “Darbininką” ir kai-

, z . 4 -

ba kad nėra žinučių, nė ge- 
rų, nė blogiu—-Tiesa, blogų 
niekas nepageidauja. Už
tenka ir gerų žinių tik rei
kia apetito; ir tokiu būdu 
galima pageryti ir užganė
dinti “D-ko” 'skaitytojus 
taip lygiai kaip ir kitose ko
lonijose. Tik.vvrai — gerie-

narės sveikatos.
Sausio Bl ’ d. Všv. Teresės 

Mažosios Jėzaus Gėlėlės 
dr-jos Įvyko susirinkimas.’ 
Apsvarstė dr-jos reikalus ir 
nutarė rengti prakalbas ko
vo 4 dieną. Kvies geriau
sius kalbėtojus ir draugijos 
daktarą J. C, Landžių iš' 
Worcesterio. Prakalbose bus 
^ri pušynejąmos lųuųos^Įia-- 
res prie mmimos doguos.

. Vasario 5 uNįvykd Apaš
talystės Maldos dr-jos susi
rinkimas, nutarė sitorgani-

NORWOOD,MASS.
Ko, ko, bet koresponden

tų Norwood’e netrūksta. 
Yra visokių. Vieni rašo tie
są, kiti meluoja Tr šmeižia. 
Ant tiesą rašančių kai kas 
pyksta, spėlioja, kas jie to7 
kie. ir dar daugiau pyksta. 
Norėtų juos iškolioti, bet 
gauna iš redakei jų maždaug 
tokius atsakvmus: pirma už
ginčyk pati faktą, įrodyk,' 
kad korespondentas parašė 
neties<Į, o tįk paskui jau pri
diek savo išvadas ir gal dar 

tt mažytį “jausimi“ žiupsneli. |R. K. t

Įvairių^jęveČHi tu-
■ iš tėvvnė.s Lietuvos, 

e mums gyni žodžiu pa- 
odavo apie Lietuvą ir 

j gyventojo padėtį, bet 
ią karia mes turėjo-

imę savo tarpe turėti 
dūkto Į. kuri atlan- 

iŠ iš tėvynės. Ji paju- 
Čia moterų organizaei- 
ietuvoje ir.abelnai mo- 

darbnotę }>olitikoje. 
beje, apšvietoje. dai- 
tt. kur tų klausimų 

iol nepajudindavo nei 
as iš Lietuvos atvykęs 

Ti k 1 a ha i ga i la, .kad 
stokos laiko viešnia ne- 

nei tračios dalies 
pasakyti, ką norėjo. 
>a Įvairi — žingeidi, 
buvo pertraukiama 
ėlnų plojimu. Ji pa- 
i — simpatiška, kas 
t publika. Tuo me 

Buvusieji salėje, sako: 
ji kalbėtų dieną ir 

Į' mes. klausytumėme.” 
graži lietuviška skambi 

not vieno asmens 
škimo') it auksinė! 

i> Karmėlavos mergai- 
1O’ mokyklai atstatyti 

s būrelis žmonių su- 
B su centais.

Dar Du Kartu i
iečiai taip pamy- 

gėrb. p. Pikčilingienę, 
jai dar tebesant jau už- 

! dalyvauti vasario 16 
ėja Federacijos skv- 

reugia, milžinišką va- 
y Antra tai vėl šv. 

moterį; draugija 
Pienus kad turėti

aiTsmų žiups
Jei fakto negali užginčyti, 
tai mums Tamstbs tulžies* 
nereikalinga.

Yra ir kitokių korespon
dentų. Jie rašo laisvamanių 
mi^ernam išblyškusiam ir 
išmozotam lapely. Jie kuk
liai bando paslėpti savo vei
dus po slapyvardėmis, bet 
norwoodiečiai visvien jiios 
pažįsta, nes jn ausys ir ka-• 
nojios taip ir kyšo iŠ jų va
dinamųjų korespondencijų. 
Nesenai tilpo dvi tokios ko
respondencijos Bostono iš
mozotam ir išblyškusiam la
pe ir tuoj visi norvvoodiečiai. 
kaip vienas, išspėjo: iš pir
mosios kyšo mūsų mažiuko 
sutvėrimėlio ilgos* ausys, o 
antrojoj girdisi mūsų lepeč- 
kojo biznierėlio kanopų 

™Igreitapagalba deT
SUSTIRUSIŲ SĄNARIŲ 
SKAUDAMU MUSKULŲ

ka* prakalbas Law- 
gerb. Viešnios Pik-

-

r-' • ■
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DETROIT, MICHIGAN
Vakarienė^

Moterų Sąjungos 54 kuo- 
pos vakarienė Įvyks vasario; 

rapijaį ir Šv. Pranciškaus 
vienuolynui, 
progranąas- ir Šokiai.

Suvytus Rūtelė

. KUO K
mane ligoje nepamiršo

? S'

JhL* 1Ir .

Socialistas Plečkaitis vis dar tebeorganizuoja “emi
grantus” pulti Lietuvą. Lenkai nervuojasi dėl Premiero 
Voldemaro pareiškimų. Smerkia ji 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 “Darbininko,” tai taip kaip siuvėjas be 
adatos.

Delko “Darbininkas” toks naudingasis* reikalingas? 
Nagi dėlto, kad jis yra geriausias darbininko draugas ir 
patarėjas. . . į? i'

Delko “Darbininkas” toks įvairus?

VANAGAIČIŲ DAINOS 
MOKYKLOMS

>

Jau išėjo iš spaudos ^Dai- 
imi’” TT rkilic fJ-TOTris Tin— { 3

■*k įįį
• t

PRENUMERATOS KAINA NUPIGINTA
' ’ '* -K' s - V t t .

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

Šis nupiginimas bus tik laike vajaus, sausio ir vasario 
mėnesiuose. . » Z ’ >

dvfi --^AAltorituis—-Puošimo ------
Draugija.” Klebonas kun.
P. Juškaitis surašė vardus 
ir. paaiškėjo, kad virs tris
dešimts nariu prisirašė.
.i ‘ M. K &

• ‘ I t *

J ■ ■;< --v

■v '--ffrM- 

*- % Ti 
nuok” Ii dalis. GražusYin- '■1. 
kiriys dar gražesnių dainų, 
dviem ir trim balsams. Mo-‘ 
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis ; Į 
nuošimtis. Dainuok II dalis. J. 
kaina 60 centu. Puikiausias?*'-^** T * *
vadovėlis mokykloms ir cho?. 
rams. v .
Reikalaukitetf Darbininke'9 

366 Broadicay, So. Boston. 
Mass. Męs-turime visas V&-

£

Į.___
nagaičio kompozicijas. _ 

Pirkite visi ^Dainūolij99 
ten -rasite gražiausias dai- s’ 
nas, ypatingai merginoms"

į“*'

ui
j • -*».; **

■ r j

. . _____  ,__________ __ ____z________ ------ a---------- l j . ,• ■. . ±- ' ; - hr
j-iM.jkyk .syniMhjrt... jžvmransr litrTjtai: Kun: K. Ihbona&ius, Kun. j. -Whnės prenumerąfOĮ. nen, tik prttktadH-n.o luimeno 25

Jakaitis, K. Knišinskas, Mok. Pranas Galinis, Kun. cpntus arba 50 «*l Tertes kn-vCT- 
roteu? DrftnyB. A. Padegimas, Kun. A. Daugis, S. Bugnaitis, Kl.
ŠE Zteuhlmfe. Kun. F. Jusaitis, Kun. F. Virmauskis, Kun.

K. Vasys, Kun. S. Vembre, Kun. S. Kneižys, Komp. A.
Alektis ir daug kitų. Iš Lietuvos Tašo: J. Mažeika, Mok.
Mažeikienė, F. Vi raks, L. Vitkauskas, Kuū. Grinevičius 
ir daug kitų profesionalų, studentų ir darbininkų.

“Darbininkas” turf daug bendradarbių, prietelių ir 
rėmėjų dėlto, kad yra pačių darbininkų leidžiamas iyjcad 
jis yra vienas iš įžymiausių katalikiškų, IdTkraščųj. -•

• “Darbininkas” eina didelio formato, X puslapių, ilius-

ir maloni) nuolatini masa
žą skaudamiems sntrąnktiems musku
lams ir sustyrosiems sąnariams.

Nandlnsas efektas įtvaras dėl to, 
kad «ydnol?s yra palaikomos pilnoj 
smj tiesiog prieik odą prie skaudami] 
rietą ir nnolat veiklą iki ptasteria'lai- 
Itomns prie kūno. Jeigu jusą mnsku. 
lai ir sąnariai yra snstyrp Ir apimti 
skausmo nuo ririktarbio ar neįprasto 
darbo, nno neatranramo. Reumatizmo 
ar dėl kitą prieža^člą, gauk Red Cross 
Kldney Plaster) vaistinėj ir fartok jj 
— jąs nnsistebfslte jo greitu ir nuo-' 
stabln veikimu. Pąrdnodamką ,visose 
vaistinėse. «

Nauji skaitytojai y^fiėk gauna Juipiginimą ar jie pa
tys uŽBiraso’arba pėr jyįįiinką. Skirtumo nėra.

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

■* * ’ ' įz’ ** *

Pinigus už prenumeratas siųskite monev orderiais ar
ba čekinisšiuo ndresiT: » ' - ,

donth Bosėa^-Mtn

Piktas žmogfns pii 
kia sau—negu kitiems. — Sv. 
Augustinas.

•f « / Y
. ’ ’ *••,*’*: >4 i

Būna darbštumo, nuodemin* 

gesnio už tinginį, ir esti dykų 
liūdesių, blogesnių už 
linksmybes.—EL OMdėtfftC *

•' Z *
Nebūk per drąsus — akis iž,, 

degti, nebūk per lėtas 
Uos netekti.



(CopyrizM. W. N. U.)

Malonėkite visi šėrininkai

Board Direktoriai

ir Nuvargęs

namus, 
ęražidi

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J03 
P OGLOBA MOTINOS 8VČ 

VALDYBOS ADRESAI

atsnariKytL-am vits minėto 
susirinkimo, nes bus gana 
svarbus.

Spaudoje:

TU IR Aš (ilga chorui dainaromaus 
tiška, jvairos spalvos,’ lengvutė)

Jieva Marksienė, 
Eighth St, So. Boston, Mdss.

— Ona Zulonlenė, 
South Boston, Mass 
— Ona SiaurienA 
Su Bostou }>>.• 

942?
anht*'

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DEJOS VALDYBA

įvyks sukatoj, vasario 18 d. 
1 vai. po pietų, parapijos sa
lėj, 492 E. Seventh Stn So 
Bostone.

“Darbininkas” 
“Darbininkas” 
“Darbininkas”

me. Tu pasirinkai kilnu, 
bet kartu ir atsakomingą 
luomą. Tad ieškok palaimos 
Dievuje. Savo maldose ne
pamiršk ir savo tėveliu, ku
rie taip gražiai ir dorai tave 
išauklėjo.

. .. Beje, rūkyk' Old Gold 
Cigaretūs — nėra nė kosulio 
vežime. Šiame laikrašty nuo
lat telpa komiški skelbimai 
įžymaus kartūnisto Briggs. 
Sek juos . - . skaityk juos 
ir persitikrink, kad Old 
Gold Cigaretuose “Nėra Nė 
Kosulio Vežime.’* *■

So. Bostone.
LD5. .V. A. A. Valdyba

'! iriC LniMLl 
“LIHCOLN

ra dėkinga ii- pažada para
mą. Visiems patariame

Solo Dainos:
MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne 
lengva). .... _...._......      60c
A.Š BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano) ...... ...40c
LITAI (baritonui: lengvutė, tinka 
“Menas. Mokslas. Sportas” iš “Va
nago Plunksnos1’)“ .....50c.
GODELĖS (žemam balsui". mergai
tei žodžiai “Van. Flun.") .............6vc.
STASYS (tinka ‘Barbora” iš “Va
nago Plunksnos) J; ...'.A   .-.____ __ 60c.

DpL DŲL DŪDELE (aukštam bal- 11. 
Jstdi lengva, graži) .J.......___50c.

Chorams Dainos:
VILNIUS (patriotiška daina: ant
ras himnas) ..... .......... . ,_i_________ ...35c. ,

VĖJUŽĖLIS (ilga, lengva, lyriška 
daina) —_ ___ _____ _______________ 35c.
VAKARO ILGESYS (romantiška, 2
labai graži ir tinka jaunimui)__ _ 35c.
MUZIKA MUZIKA (galima šokti 
valsą ir dainuoti- tinka duetui).—:.. 30c. 3.
DZ.IMDZI DRIMDZI (juoko daina; 
galima visaip paįvairinti dainuo
ja utį ..... -__ __ -________________25c. 4.
MOLIO l’ZBONAS (galima sudžia- 
zinir: linksmu, visien)s\patinka).._..30c.

Plhntninkė
625 E 

Vice-Pirmininkė
11 Menks St,
■ >t Kaštinliikč
1-46 E 7ib St
'’p|^Į>h<»nF '-’outh Bosro, 

■d Raštininkė — Bronislnv;
• 19 Gąu!d St., \V Ro\bnrj 

'irkZ <>■»>• SI?»*|61I'I:.
’Oė.'V :;h Sf, Su rtos-n 

-• M;rsir •>

'C r’ .5 s . > /
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24 Thomas P. So. Boftęn. Mara,..' j 
KHflrlnlnkas — J. Glineckte,

* Tbomas p-k. ■'•eutb j
RMSrininkas M šeltaa . .

R66 Broed^ay -8o. Bo8ton. 34Mfc 
-o«lertti> t Nftn«1ž<uiiH» '
SR5 R Rr*»idwftv S«> ■ d

«-»rk<iarys J Zuikis -ĮįjjS
'Vfnfteld S, Š.! • u#-

■ iHiglts laiko susirinkimus kas tra®»?" 
■odMdienJ kiekvieno mėnesio 2-nf ▼» • 
’undų po pietų, parapijos salėj fcj
' •’-ontb tynos . ė.

\ A-

jf.,'
Mažas vaikas palydėjo sa

vo tėvelį į stotį, kuris išva- 
1 žiavo viešėtis. Tarpe visų 
atsisveikinimų trūkis pradė-- 
,jot eitrir vaikąs gigai žiūrė
jo pakol jau' ū 
liukus 
traukinys^toks pat kaip ir^ 
tas, kuris tik ką.pravąžiavo. 
Vaikas su dideliu kliksmu 
pradėjo - šaukti:., “Mamyte! 
mamyte! štai ateina trauki- 
nys atgal! Turbūt tėvelis ką 
nors užmiršo.”,'

W, Broadrcay

su šiuo minėsiu. J darbą, bro. 
į ,“Darbininkas” Sykį Sąvaiteje Metams

ate. ‘ Ne- Į
atvažiavo, ir kitas

'DARBININKU SUVAŽIA
VIMAS

—L; D. S? Naujos Anglijos 
Apskričio suvažiavimas į- 
wks vasario 26 d., šv. Petro 
lietuvių -parapijos svetainė-1 
je, 492 E. Seventh St., So. 
Boston, Mass. Sesijos pra
sidės lygiai'l vai. po pietą 
Šis suvažiavimas svarbus ir 
pageidaujama, kad visos šio 
apskričio kuopos juo susido
mėtų ir išrinktų po keletą 
narių. Visi svarbieji mūsų 
organizacijos reikalai bus 
tinkamai išrišti, jei nuo visų 
kuopą bus nors po vienų ai ■ 
daugiau atstovi]. Tad ragi- j 
name kuopų valdybas šaukti I 
susirinkimus, išrinkti atsto-1 
rus ir .jiems įduoti naudingų 
sumanymu organizacijos la
bui. • . ' ,

Nepamirškiter kad suva
žiavimas ivvks vasario 26 d.

stofTime

Mok:. k■- vadovėli “Dainuok II dalis,” imąnt dideliam^kaičiujo, dtioda-' 
me dide-i nuošimti. Chorams taip-gi duodama nuolaida.' Kreipkitės į

“DARBININKAS” ' , .11

vakarėlis. TrpKiuB; vakarėlius 
choras rengia1 k^ dBėt 
šių metų skyrėsi“ tuo. kad 
buvo visai privatiškas. Nū’ 
reporterišz nebuvo' kviestas. 
Sužinojau nuo savordraugo 
choristo, kad ten buvo viso
kiu linksmybių. Šoko, dai-i

* * *• v* * t

navo, skambino . it griežė. 
P-no Stravinsko orkestrą 
linksmino visus. Girdėjau,^ 
kad choras ruošiasi prie di-

SAULĖLEIDŽIO GIESMĖ (nelengva,;.^ 
rimto pobūdžio, juoktis nereik, ilga, dij 
įvairi). '•.

NAKTIS (basso arba baritonui ir 4 ( .£ 
vyrų balsams. Serenada, lengva, graži, 5 
romanso pilna) L^'jsį

FORDUKAŠ (Poupuri iš 14 liaudies*' 
dainų. Vyrų chorui ir soprano. Jauko < f.i 
dnug, lengva dainuoti). . r.

P-lę Jankafiiskiutėd buvo 
JL. Vyčių. ITap-■ i**,

?V mokvtdjavo ^faHjos^Vaike- 
Įių draugijoje ir taipgi porą 

% a metiti mokino Lietuvių V aša - 
rinėje mokykloje. Tai buvo 

- vieną iš ^abiausm ir rirn- 
čiausių mergaičių. Linkime 
'p-lei Magdalenai sveikatos

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Rašyk <IeI inforfnacijij: — Dept. I>. -

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADVA-S----------- ----------  KEV/ YĄ-i

_ . t • Eirni.-t Ištaigia 55 mulai ,

•>K GILTINNĖ NESNAUDŽIA
Pereitą savaitę mirė senu- 

tė a. a. Subatienė. Palaido- 
^’u*~ ta šetšadieny, vasario 11 d. 

su bažnytinėmis apeigomis 
— iškimiliigai

<* Taipgi mirė ir palaidotas 
a. a. A. Kmitas. Jis buvo 
vidutinio amžiaus ir rodos 

tyg- dar galėjo gyventi, bet jau 
Dievo tokia valia. Paliko 

vV nuliūdime žmona ir vaiku- ...
čius. Jis taipgi palaidotas 

; su bažnytinėmis apeigomis.
Lai būna jiem lengva šios 
šalies žemei A

7. 8-NIOS DAIN0& (dmt-----
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir ': ’’
4 balsam) .....i™.-___ ____ _____ '____ 40c. •

B. “DAINUOK” II Dalis'(mokykloms > • 
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos) _________ __ _ _______ ____ 60c.

9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA“ (solo arba duetas; romantišku
mo ir meilės pilna) 60c.

MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai sustojus; patrio
tiška) •—............................... . .............. ,_30cį.;.

VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms meliodijoms ir dekle- 
macijoms)_____ ________ '....................

450 E. Seventh Su 8. Boston, Mam ‘ 
Ft&. RaM. -PnftM; TuWfc*a,

109 Bowen St, So. Boston, Maah- 
įtalpintam — Andrius Zalieckas, ;

150 H SL, goifth Boston, Mmū 
Tvarkdaris— Kazys Mikailloda,

906 E Brvsdway, So. Boston, 
Draugija laito eavu snslrinkiinas -taMą' 

antra* *(2-trą) nedSldienĮ fclekvteuo . ' 
mėnesio Lietuviu Saiftj, kert# B M: - 
Sllver gat., So. Bouton, Ma^s., litį), 
vai. po piety. Ateidami lusirtniuiąly 
pratome atsivesti naujų aarfų pri
rašyti prte muši) draugijos. ' . '

-------------------- ■■■'............
• - —-J • i <• v

pirmą nedėldienj kiekvieno mėnesio KAZIMIERO R K D4(R r 
VALDYBOSANTBASA'^

So. Boston Masą
Elxmiuinka« - Jowu> Jan«h • 1

’N I šrrw*i <<inrti RfuiHit
Vice-Pirminiokas — Jonas GruMfistaK^ 

24 Presuoti St, Reądville,.
1’loL. ItuBI IIHUIUI» V įąS

'Fi.r rtnm i<t. 1 hihiiIi I>*ihi.
c.iKt ūsų Kuštinintav* M ^eiku 

<ll»i \\ l<r*»«*l'*'U>- Hi«si•« jtįįį-'į
iziiiiiinkas — V. Balutis, / V

Mj Mercer Street, So. Boston, Mu&;.
M:>rSalKa , i’, Iuiu<Im. ,* j .
i '<!<:• i- iftl> Stl-net StrHfO m-'*.;?

Draugija taiko suslrlnkltnu's kas sntrt 
<'«ytc'!<liįw'i) klutvuMu, iu.’>es«o? po' pti'jt; 

.............  . -.įJ SH*;
ta Gatvė? Sonth T?o«t/>A Jftsfci’*

“Darbininką”! Buk
. 1 „ 1 . ■ , .

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių ir linksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan- 
čias Vanaeaičio kompozicijas. (Įsigykite, irr “'Vanago Plunksną” ten žodžiiįi'" 
rasite) *' ' ' " ’‘

“Ar užteksi vieno, dolerio- 
už tava vištą, kurią ką tik 
suvažinėjau?” i- ... ■

“Geriau bus jei duosi du: 
Aš turiu gaidį, kuris labai 
daug mano apie ‘suvažinėtą 

Ar Jaučiatės Silpnas i višt^ ir -iam sužip°jus aPįe 
--------—----------- -------4 tą ‘‘katagrafą,” jio, staiga, 

» gali Žūti.’’

•"Aš ųuvan labui silpnas, kol ^•"ne
pradėjau vartoti ^‘Nuga-TOne/’. sako 
-Mr. H. Ruffner. Dillon. Kansa.< -‘Aš 
išvartojau keletu butelių Ntiga-Tone 
ir jos padarė iš įminęs skirtingų žmo
gų." '

Aukščiau minėtas raportas yra jiapras- 
tas dėl tų. kurie vartoja Nuga-Tone. 
Jos yra suteikusios virš miliono vyrų 
ir moterų geresnės sveikatos, daugiau 
stiprumo ir energijos. Nuga-Tone j»i- 
taiso ai>etitų. prašalina galvos skaudė
jimą. svaiguii. prašalina'pūslės- ir inks
tų nesmagumus.- sit«tiprina nervų sis
temą. padaugina svarumų menkiems 
ir silpniems. Pabandykit Nuga-T<>ne. 
Jos suteiks jums daugiau stiprumo ir 
energijos ir suteiks jums jėgos dėl vi
sų kūno organų. Jus galit gauti Nuga- 
Tone pas savo vaistininkų ir jeigu pa
sekmės nebus užganėdinančios, justi 
pinigai l>us grąžinami be argumentų.

~ dmo “Motinos Meilė. ” Vęi- 
Č kalas gražus ir jausmingas.

? Vaidintojai gerai vaidino ir 
f- nevienam išspaudė ašaras 
X ; prisiminus motutę arba mo

tutė prisiminus savo vaikus, 
kurie neįvertina motinos 
meilės.

Žmonių buvo daug. Pasi- 
5. baigus vaidinimui L. Vyčių 

kuopos rengėjai pavaišino 
Lawrenciečius(-es) ųžkan- 
džiais ir saldžiais gėrimė

liais. Apie 10:30 vai. vaka
re Lavvrenciečiai didžiuliu 

y ‘ ‘ bus ’u ” išvažiavo į
Jaunimas labai 

? 5. • praleido vakarą.

i i

L;., A. •p



RUGIŲ KAVA

LIETUVOS
ŽENKLAI

A J. KUPSTIS

OTOJAS

AVALINĖ IŠ BANANŲ
Anglijoj, odos dirbtuvėse 

daromi mėginimai dirbti o- 
dą avalinėms iš bananų odos.

—

Geras tėvynainis prlvai- 
turėt J Lietuvos miestu 
Mus. Yra tndomu su Jais 
-'usipažinti. Juos galimi, 
vartoti kaip atvirutes Zph 
Mai yra tam tikrame sųslpx 
vinyje, išviso yra 40 ženklu

. Kaina 40 centą 

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

Vasario 18-19, Pittsbųrgh, 
Pa.

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

: (Meldažio' svėt. pabaigtu
vės) . įS"

Nesigailėsite išgirdę Va
nagaičio juokus. Su juo.kar- 
tu keliauja pianistas M. Yo- 
zaAitas, iš kurio reikia ste- 7 į - ■ -r •
bčtis kaip jis moka pianą 
groti.

Paskutinės Šarkio mušty
nės jau bus ant programos. 
Kas negalėsite išgirsti Va
nagaiti koncerte, tas misf- 

1 pirkite rekordų.
■ ■ ■ ------------------—-—----------------------—„■------------------------------------------- -

išlikusi viešoji latrina 
marmuro su moliniais dang
ai ūkais. Pietinėj miesto da
ly, be to, rasta daug sarko-

priskaitoma 2,796 gyvos kal- 
800 svarbiausiu kal- 

Ėu 
ropai tenka 48, Azijai 153. 
Afrikai 118. Šiaurės ir Pie
tų Amerikai 424 ir Australi
jai 117.

2,796 GYVOS KALBOS 
VISAM PASAULY

Statistika duoda įdomių 
žinių dėl išsišakojimo įvai
rių kalbų ir dialektų pasau
ly. Ligšioliniais apskaieia- 
vimais. žemės . rituly dabar

PRADEKITE GYVENTI DĖL SAVĘS! *><>s
ĮSIGYKITE SAVO NUOSAVYBĘ ' h11 dalinama šiuo būdu

g*-^-. South Boston’e
Eįįfcgfopinis namas su krautuve ir dvi šeimynos po ketnrius kambarius. Yra 
-^elektra, guzas ir skalbynės kiekvienai šeimynai. Kaina SG.5OO.
įįįjšešię šeimynų medinis namas, netoli Oorchester Street. 3 šeimynoms po tris 
.kambarius ir 3 šeimynoms po šešis kambarius. Henrių atneša SS45.00 j metus.
.$4^500. Lengvomis išlygomis.

Trijų .šeimynų medinė stuba ant W. Sisth Street. prieš pat švento Rožan- 
pdus bažnyčių. 3—4—4 kambariai su 'taisymais. .$3,7001 Lengvomis išly
gomis.* - Į

' “ Dviejų šeimynų medinė stuba su penkių automobilių garadžium, City Point, Į 
ant East Sistli Sįreet. netoli L Street. Keturi kambariai ant pirmo augšto : 

.ir penki ant antro. Maudynės, šiltas, vanduo, elektra, priešakiniai piazai. 
CKaliia $8,800.
g? Puikiausioj vietoj Sontli Bostone ant Marine Road. dviejų šeimynų naujas 

ntiinas. Pirmame aukšte 5 kambariai su saulės kambariu it priėmimo sale.
. Antrame aukšte G kambariai ir taipgi saulės kambarys. Yra piazai. Kiekviena
* šeimyna turi savo atskira šilto vandenio šilnmų. Visi naujausios mados jtai- 
■EnBBaL Vieta dėl -n radžiu. v 14.500.

Rošlindale
j& Netoli TVashington Street. 3 šeimynų medinė stuba sn visais {taisymais, prie- 
raKtUniai U užpakaliniai piazai. trys štymo pečiai. $12.800.

East Bridggwater Farma
į-jto akečių žemės 10 kambarių stuba. yra elektra, vanduo, šiluma, 18 karvių ir .
T<j.sokhj fa r mos mašinerijų. Si2000.
K?-'.“-. ,Pas mus vra rlatuj namą kraufurią ir įarmų ant pardavimo ir ’

išmainyto katrų čia nrtjalime suminėti. |
fcįdPPRAl'DZIAM nutombbinhp. forničins. gyvastį ir namns nuo ugnies ir ne-| 

Parduodarne anglius ir malkas.
■ Parduodam e Laivakortes į Visas Pasaulio Dalis

Lipeikai e kreipkitės pas:

ŽMOGUS, ĖJĘS BE GALVOS
Paryžiuj prieš teisingumo 

Šalia nimus vienas žmogus bandęs 
pereiti kiton gatvės pusėn. 
Bet užvažiavo autobusas, ir i 
nelaimingasis pakliuvo po j 
ratais. Kritęs jis tuo būdu, 
kad pirmutiniai ratai visiš- * 
kai nukirtę jam galvą.

Ir štai ką pamatė išsigan- 
. dę ir nustebinti praeiviai. 
Korpusas atsikėlė, rankomis 
bandydamas ištirti plotą 
prieš save taip, lyg ieškotų! 
galvos, kurią norėti] uždėti 
ant sprando, žengė keturius! 
žingsnius pirmyn ir, paga
liau, krito žemėn.

Prancūzu spauda komėmJ» I

tuoja tą įvyki, kaip apsireiš-
- ye_ kimą nepaprastai—gajaus 
gerai žrhogaūs organizmo ir kad 

iš . tai esąs savo rūšies patvirti
nimas teorijos, jog žmogus, 
nukirtus jam galvą, iškarto 
dar nemiršta.

PURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Paras? Uosis_______ 45c. - r

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be galo įdomūs nuotikiai keliones per įvairius kraštus. • 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_________________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75o.
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;. ‘

Parašė P. Žadeikis.___________________ ;__________ ... 75e.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L.________“_________________________ ’_____ ;___ 15e.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį , 
parengė S. Kaimietis______________ __________________ s________ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a_________________________________________________ __ 15e-

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku- - 
.nigas Tarnas Žilinskas---------------------------,-----------------------50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. /

(GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio < . ' 50a.gdr
į ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS ' • ' 1 <

V A IRTI DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui____________ 50e. >

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas K 15a.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje_____________________ ________________________ _ —il5e.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—S.avybes vakarėliams ir gegužinėms su • 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis _____________ -_____________50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus____________________________ 50c-
• * !

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindą mūsą tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas_____ ___________________________ ;_________ 50e.

I A

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis----------------------- 50a

' Nuolat įpirkti kava labai i 
brangiai atšeina. Be to, kiek ! 
viena pirktinė kava turi‘sa
vy įe “kofeiną/’ kuris sveb 
katai kenkia: blogai veikia i 
širdį ir nervus. Daug pi
giau ir sveikatai geriau pa
tiems kava pasigaminti, na 
pavyzdžiui, kad ir iš rugiu. 
Rugių kava daroma šitaip.

• *■ t

Reikia jpaimti didelius ir 
išvarius grūdus, išplauti 
juos, išdžiovinti ir paskui 
juos deginti mažam pečiuke 
<duchoukoi), nuolat žiūrint, 
kad jie neperdegtų, nes nuo 
jo kava nustoja savo kvapo 

„ - -------
Galima deginti ir šiaip pe

čiuje, tikime ant pačių žari
jų; tuomet reikia turėti tam 
tikrą patelnę su dangteliu, 
kad kavos grūdelius galima 
būtų nuolat pakratyti.
__ Galima pažinti, kad jau 
gatava kava iš to, kad grū
dai pradeda rusti ir plyšda- 
mi traškėti — tai jau yra 
ženklas, kad kava bus grei
tai gatava. Reikia žiūrėti, 
kad kavos grūdai nebūtų ža
li, nes tokia kava taip pat 
neturės nei skonio, nei kva-

SĘPTYNIU BROLIU 1HE-
GANČIŲ ” KAPINYNAS 

MAŽOJOJ AZIJOJ 

.Pokarinė Turkija archeo- 
įgijos dal bų monopolį. Ma- 
2joj Azijoj perleido Aus- 
■yai. Pereitais metais ant- 
į. kartii išvyko ekspedici- 
l į Efeza.g '
Dabar pranešama, kad po 

inkių 6 savaičių darbo pe
rtais metais pavyko visiš- 
ąi atkasti* “ Septynių Bro
lį. miegančių” kapinyno 
ampleksą, susidedančio iš 
enkių-sluoksniu. -Tis yra 
k V am. po Kristaus gi m.

WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS
Telephone South Boston 1GG2—1373 * .

------------- — — - ------------------------------------------ ---------------------------- ---- ------------------------------ -T- - » ■ ’ĮK. M 
*** * - .

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa-. /#* 
rašė Juozas Kovas. Kaina_____ ___ 2---- ---------------- ,xj..30a

GRAUDUS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas-----------------1<M
' • 4,

RUCHARTSTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. JuškaitM__15a
* ~

gūžio, Birželio ir Spalią menesiams. Išleido ktin. K. A Vagys—25a

j,./. ĮVAIRIOS KNYGOS... . . .

MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 
visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas______ 20a,

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos *•»- 
privalumą, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas CozeL_________ ___________________

z i 1 y

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metą sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranoiška.u« vienuoliją ir 3 vienuoliją įstatai- - 8<į 

1UGKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka_______< • -- TSa.
> s,

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims ją asmeninis- j 
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.

. y. Kulikauskas _______________ _______________x 15a.

BEN-HUR—Istoirjos' apysaka iš Jėzaus Kristaus laiką. Labęi 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė jo- ', 
nas.Montvila____ - - ~________________ ■ , . A- - -"-.-ua

TEN GERAI KUR MUS N1ŲJA—pasakojimas kaip mūsą išei- N* 
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas . ~ 50a.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis,- žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B. - , 40a.

VRUMPI SKAITYMĖIjIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius- gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas . 4Ka

=s=c==c=xt=K=sa=cac^ _________ , , T_  ... _

darytas mūras. ir rasta ten 
sveikus įr gerai atrodapčius 
septynis jaunuolius, kurie ® 
tačiau greit mirė. Toj vie-~ Vįįn 
toj Teodozijus liepė įtaisyti įįij 
didelį kapinyną, kuris dabar Ęd 
austrų ekspediąi jos ir baž- Ri 
nveios atkasamas. 1 ’ Į t “g . J j V '

.Be to, ekspedicija dar at^?’—- 
kasė garsią Šv." Jono bažny--- ^- 
čią Ajasoluk kalnely, kurią 
ciesorius Justinionas VI am. 
liepė pastatyti ant Jono 
Teologo kapo. Žemės sluoks
niuos bažnyčios apačioj at
rasta dar keletas senesnių 
bažnyčių. Galimas, dalykas, 
Loti .T.mną' Toni Agne ir
yra šv. Tonas apaštalas. j

Didelės atrakcijos yra ir 
kitos iškasenos. Surasta di- - 
dėlės termas, sujungtos su 
ginlnazijonu, kurį iš pra- | 
džios klaidingai manyta' 
esant Romos įpėdinio fū- ’ 
mais Mažojoj Azijoj. Ter-i 

’mos ir visi Įtaisymai pasili-j 
kę mažai nukentėję. 1-----
to trolx*sio atkasti pamatai 
kaliumnu, pirklausaūčių di
džiajai koliumnadai ir prie 
t<> mąž^ bale, kuri buvo cie- 
svriau^nriKMssimum. Halė 
i a pastaGda tš-marmuro ir 
turtingai nurimsta skulntū- 
•a, statulomis ir bareljefais.

1 Bet gražiausias ten rastas 
meno dalvkas yra vadina
mas Ikaro bareljefas, vaiz
duojantis dievą Dionizijų 
lankaTTtj pergalėtoją didvy
rį. l*o statulomis yra garsi 
Vesta Giūstiniani, vad. As- 
pazijos galva ir daug įvairių 
Romos statulų, viena filoso-
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