
ąi-
Kiekviena kataliko yra ' 

_ šventa priedermė {paremti . 
katalikiŠkają spaudą ir jąd 

kuoplačiausiai • pasksleisti 
tarp žmonių. Gėri laikra- 

[ ,ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio ūžiu o- r
kesnio.’’

iį -

ijų kreditavimo reikKms

katedroje
kuris ligi šiol jau išdavi peFS 
milijonus litų paskolų.
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Nepavyko išrinkti 

prezidentą
NEPAVYKO IŠRINKTI 

PREZIDENTĄ.

Pereitą nedėlią Vokietijoj 
įvyko prezidento rinkimai. 
Nei vienas kandidatas nega
vo reikiamos daugumos bal
si; ir lodei prezidento neiš
rinkta. Nauji rinkimai bus 
bal. 2b d. Tada tas, kurs 
daugiau baisu uar.s, bus pre
zidentu.

FRAKCIJA NORI SĄJUN
GOS SU TURKIJA.

Turkjjon atvyko francūzų 
ekspertas turkų dalykais, p. 
Henri Franklin-Bouillon. Jo 
tikslas — temdyti surasti pa
mato sąjungai tarp Franci
jos ir Turkijos.

Kadangi šį pavasari bus 
į sprendžiamas Mosulo klausi- 
[ mas. ir kadangi Turkijai ga- 

prireikti ginklų ir kreditų, 
•o taipjau diplomatinės para- 

soei jalistu !inos Genevoj, Turkijos vai
zdžia labai meilinasi Franci- 

kataliku G kadangi Francija ir- 
igi ieško talkininkų, tai Pa- 

Ernesr Thaelmann. komu- i L^ius mano, kad laikas da- 
nistų kimdidatas 1.885.000. pmr pribrendęs bandyti išly- 

Ilellpaeh. demokratu kan-įginTi klausimus su Turkija 
didatas 1.582.tX)0. į ir padarytinu ja artimą san-

Ilell. liaudininkų kandi 
datas 090.000.

Gen. Ludendorff. 
kandidatas 210.000. 

■ Išsimėčiusių "balsų 30.000. 
Fx-kaize-Hs gavo keturi

kandidatas 10.787.000.
Otto Braun.

ka n d i d a t a s 7.SOS.000.
AVilhelin Mat 

ka n d i d a t a s 3.988.000.

fašistu

bab
m:-žu,jini> kandida-1. 
dansiau balsiu ne-J.

tno.ooo.

mais rmsimais pa
tilti daugiau balsų ne- 
■ kurs kiras, kad lik- 
identn. Nereikės uau-

bilus. daryt;
pravesti tam

! POLICISTŲ IŠKILMĖS

1 Xew York. — Nedėlioj, 
kovo 29 d. šio miesto B.500 
policistų vadaujami guber- 
jami gubernatoriui Al. 
Smith’ui iškilmingai ėjo prie 
komunijos šv. Patriko k ated- 
roj. Mišias laikė kardinolas 
Hayes. Po bažnvtiniii iškil
mių buvo pusryčiai, laike ku
rių dainavo Metropolitan 
Operos tenoras B. Gii>ii.

Nežmia iš kur gėris.

GriškĄbudis. Vienas trak
tierius, vien a krautuvė-moeo- 
polis, bet slaptųjų karčiamų 

Ibemaž kiek namų. Prieš pat 
taV glrti •? kie-
ratdiui ikurti" irkadFrank nH> ri?hn?a «ventadle»..s >r 

‘ - | yoi.ko!.iomarkų dienomis, liet darfig-
šiol nė vieno sbųątojo pardnve- 

Ho policija, nesurado. Keista!

bucinėmis organizacijomis.”!
Rezoliucijoj įsakoma, kadi 

Oh io Valstijos universitetas Į

rateliui Įkurti’’ i
Bohn. kaip kad New Yorko 
legislatūros Lask’o komisija 
susekus, pasirašęs pirmą 
“aidoblistų” manifestą.

pil. Francui įaustą bT^-vestu- 
vės. Svečiai gerai
dėjo viens Iptam gal- 
vas.
Šleivą
drožė pagaliu per galvą ir ant 
vietos užmušėu Viekas žmog
žudys, J^uševičhm Antanas, 
suimtas ir jgąsodintas į kalėji
mą, brantai dar nesurado, 
kaž k0 pasislėpė.

8 ŽMONĖS ŽUVO EK8PLIO- 
ZUOJ. x

Hamburgas. Vokietija. — 
REIKALAUJA “VALYMO“ !\letoS uo>tc _/'kspliodavo 

____  -aliejaus laivas Satum. Eks- 
Columbus, Ohio. — Ohio į pliozijos aštuoni žmonės bu- 

valstijos senatan bus įnešta 'vo užmušti, o try$pavojingai 
rezoliucija, reikalaujanti, 'sužeisti.
kad legislatūra paskirtų tam , Sprogimas sudraskė ląivą,: 
tikrą komisiją, kuri padary- o jo inkarą, sveriantį 400 sva- 
tų tardymus Valstijos uni- ra. nubloškė per kelis arčiau, 
versitetuose tikslu apvalv’ti stovinčius namus. Viteio lai- 
jūos nuo profesorių, turinčių v<> darbininko kūnas buvo 
ryšių su “socialistų, ateistų, nublokštas ant artimųjų na- 
lx)lševikų ii- kitokiomis revo- nių stogo.

Meteliai (Alytaus apskr.). š. 
m. vasario mėn. 17 d. Vaickū-
niškės kaimo gyventojas Pet-JFŪS 
ras Samsanavičins. iSaipc mpJ. d. pr

Statistikos biuras jau yra ap
dirbęs medžiagą apie Lietuvos 
Savistovių gyventojų susikrsty4 
mą tautybėmis. Iš tų davinių 
matyti, kad 100 žmonių, dirbau-, 
čių žemės ūky, tenka 91 fiuož. 
lietuvių, 3 nuoš. lenkų, 2 nuoš. 
rusų, 1 nuoš. žydų. 1 nuoš. vo
kiečių, 1 nuoš. latvių ir 1 nuoš. 
kitų tautybių, ir 100 žmonių 
dirbanči prekybos srity. — 77 
nuoš. žydų, 17 nuoš. lietuvių, 2 
nuoš. vokiečių, 1 nuos. lenkų, 
1 nuoš. rusų ir 2 nuoš. kitų tau
tybių.

(“Tėvynės Sargas“)

dep«ti*kes( Ežerėnų &p.). Pas 
ms apie vasario mėnesio 18 
, pražydo sode vyšnia.ras Samsanavičius, išėjęs meš

kerioti ant Metelių ežero, lūžus 
ledui pasinėrė vandeny. Mo
kėdamas gerai plaukti, nusi
metė nuo savęs drabužius ir 
manė gelbėtis kovodamas su e- 
žero bangomis apie pusvalandį 
laiko. Galop, netekęs jėgų, 
paskendo.: Žmonės, stovėdami 
ant ežero kranto ir tai matyda
mi, niekaip negalėjo suteikti 
pagalbos, nes i r patys bijojo už
eiti ant ledo. Oi, jau 
žmonelių paskendo mūsų Metiga

( pariją prie* fietavhu.

Jau anksčiau lenkų buvo pa
leista žinių, kad lietuviai vėl 
ruošiasi jpulti maldi-

rnošęaįma'ataųų stengiu ar su
varžymų sriUesJieta-

Vagys žmogžudžiai.
Jankai (Šakių apskr.). Orą 

nesenai nuo vieno piliečio va
gys vogė lašinius. Vaghnslte-

da išrodinėti, fkacį Uetar|jpp 
iniaire jažfe- iFrancūzų rūpestis yra; 

užtikrinti saugumą Sirijai; 
turėti Turki! paramos Siau
rių Afrikoj ir viduriniuose 
lytuose; padalyti su Turki 

i ja santarvę, kuri būtų kaipo 
įatspara prieš Angliją ir Ru- 
j siją, o netiesioginiu būdu i- 
Įpj'ieš Vokietiją, jeigu Rinsi- 
ija padarytų sąjungą su Vo
kietija: išlvginti palankiu 
būdu Turkų valstybės sko
las apsaugoti esamuosius 
francūzų interesus ir užimti 
d o n i i ni i o j a n č i ą ek onomi nę 
padėtį.

Turklį gi siekiniai yra: 
gauti francūzų kapitalų; tu- duoti Palestiną, 

p-ėti paramos prieš Angliją b'.1 didžiuma yra. 
jMosuio klausimu, ypač di
plomatinės paramos Gene-' 
jvoj: turėti galimybės be jo-| Guvusis kari laiki,
kio nprilxijimo naudotis Baj Anglijos užsienio reikalų mi 
gdado geležinkeliu ir gauti Įnistcris Balfour atvyko Pa-Į 

I amunicijos ir kreditų lengvu jlestinon. tai arabai naskel- 
mr.a.. <ivginti valstybės sko-;^ sUvikn. I7žd<or \ixis. .... .

nnomlinn išteisti nu- i * '■ i v - t u Zmovjcvas rašo apie “ tepaganau, istcigii pu krautuves ir sulaikė kitus i ..... • f- •turku valdžią Aleksiui-Lrbu. ivolmeiruų bangi; atslūgimą.
! ■" lai m- ]>asi reiškiantį kaskart

įvis didesnį puolimą dvasios 
[ir netekimą vilties dėl greito

‘ ire^oliueijos pasisekmo. ir a- 
pie masinį dezertavimą į

•šų eiles. “T tokią fakti- 
iaiykų padėtį trečiasis in

ternacionalas 
užsimerkęs.’*

Arabų protestai
UŽDARĖ ARABŲ* 

MOKYKLAS

Palestinos vvriausvln’ už-j 
darė arabų mokyklas. Tą pa-, 
darė deltio. kad atvykus Bal-1 
fourui Palestinon arabų mo- i 
kyklų mokytojai ir mokiniu 
buvo paskelbę streiką. Bal 
fonr buvo karo metu Angli
jos užsienio reikalų ministe- 
ris ir pažadėjo žydams ati- 

O ten ara-

ARABŲ PROTESTAS.

Kai buvusis karo

SOVIETAI LINKĘ ATSIŽA- 
i DĖT INTERNACIONALO

| Berlinas. — Del sunkios 
(sovietų valdžios finansinės 
! padėties Maskva pradeda 

.'spekuliuoti klausimu, ar ne 
'ivertėtų, galų gale, paaukoti 
'trečiąjį internacionalą, kad 
j ta ja auka laimėjus sau užsie
nio valstybių paramos kraš
to finansams pataisvti.
pu pirm — Įsigyti sau Suv. 
A’alstijii palankumo.

Tatai galima pastebėti iš 
tuo pačiu laiku pasirodžiusių 

i trečiojo internacionalo pir- 
pnininko Zinovjevo straips-

.... ■ .. ■ - r~ į* »

Vestuvėse žmogų užmušė.

Papilys (Biržų apskr.). Va
kario m. 15 d. Žiobri kaime pas

O VI-

KATASTROFA FRANCIJOJ
Paryžius. — Penki žmonės

bnv--i ".žiKusti ir apie pen
kiasdešimt ar daugiau su- . didiMi uu^r- r. .. . ., ,
- • •• -i ,■ o i. _ , i x i - > < a j .Staimo laikrastv pravda.zms*:. s’isiKulus netoli Pary- budu mlygmti valstybes sko-įstreiką. I. ždatė -nsasj 
Ži:M1x n'l'i'l t n 111 m Rnvdonnv. Iv. . ...i ^.^.4-, 1.žiau- greitajam Bordeaux- pas : 
ParN 'raukiniu). Tarp žu-isiau 
vusiųjų yra ir senatorius Dr. į 
Adoipi; Pofli-bidno. I

ir *ry> j<> vagonai nusirito į 
n PO

dreto.;

LENKAI APSIKEITĖ 
KALINIAIS

i aamus.
Į B ai f our arabams tiruni no- ( 
Įtinka, kad jis sumanė Pales- i 
Itinoį atsteigti žvdu žemę.!
Į Dabar Palestina vra po Ajict-i - 
I ■ ![>’
’lijos valdžia ir ten iš visu,, 

i? ' :ną

Kai kurie pasažieriai, 
lė;-. prasimiLŠdami i ___ .... r..
:<iau aiidens apsem-,džia sutiko atiduoti sovietų arabų padėtį pablogt 

' n____i • i.: i ..... - - • - 1

 ilijos valdžia ir ten iš 
Vamuva. — Varšuvos vai- kraštui žydų vis pribūna

V vaęmnų vir-ų. Daugelį ki- j valdžiai du buvusius pir-' 
tų p;'s;iži<rių išgelbėjo mo- jiniau lenkų karininku, Ba- 
i-okiccių kareiviai, kurių ginskį ir Viečorkievičą, už 
kuopa t’io traukimu važiavo. (įu i ui k ų kaliniu, sovietų pa-j 

I ie kareiviai pasižymėjo via smerktu mirties bausmei. 
'i( ]iaiiia<1ii mitrumu ir nar-i ......................   _ . .

NAUJA ORO LINIJA 
EUROPOJ.

reęrali žiūrėti 
sako Zinovje-

: Baginski ir ViecorkieviČ įvijos, Danijos
•buvo apkaltinti dėl priklau- 
[symo komunistų teroristų or
ganizacijai, suniošusiai spro

gimą Varšuvos citadelėj
švr<iH->j kilusis streikas—[19-3 spalių mėnesį, ir pa-

lokautas. kurs buvo apėmęs smerkti mirties bausmei, bet 
130.000 darbininkų jau at- ta bausmė jiemdviem buvo 
šaukias. Abi pusi nusileido, prezidento Vojciechov.skio 
Tas Įvyko valdžios AMtovąjjią pakeista kld^ilrtH ikj 
tarpininkaujant. ' galvas.

STREIKAS—LOKAUTAS
PASIBAIGĖ.

.ireikas-'l^

atvirai pareiš- 
Kopenliama, Danija.—Ko- kia. kad laikas dideliu vil- 

Ipenhagoj dabar laikoma Šve- 'čių. josrei greitu laiku turė- 
; ir Lenkijos sianti įvykti visuotina vidu- 

atstovų konferencija, kurios rinėj Europoj revoliucija, 
tikslas yra susitarti dėl pla-Įjau praėjęs.
nu oro susisiekimo linijai Į-f Tuo būdu atrodo, kad du 
steigti tarp Kopenhagos ir [sovietų Rusiją valdančiojo 
Varšuvos, per Bomholmo 
salą ir Dancigą, sąryšy su 
tarptautiniais Norvegijos ir 
Švedijos traukiniais ir tarp- 
tautiniais traukiniai’ Miwh> 
jaučiais VarSuroj.

■triumvirato nariai nori pri- 
Iruošti komunistinės visuo- 
■menės opiniją būtinam rei
kalui likviduoti komunistų 
internacionalą kaipti vnkja- 
m$jį organą.

AREŠTAI KOMUNISTU 
JAPONIJOJE

'Tokio. Japonija. — Osa
koj areštuota dvylika komu
nistų japoniečių. Įtartų dėl 
turėjimo santykių su Mas
kva. Areštai Įvyko kaip tik 
tuo laiku, kai sovietų valdi
ninkas užėmė senosios Rusi
jos ambasados rūmus.

Policijos žiniomis, areš
tuotieji esą komunistai, lau
kusieji progos išvažiuoti į 
Maskvą dalyvauti komunis
tui internacionalo suvažiavi
me. kuris ten Įvyks ateinan-

eegužės mėnesi.

dalykų paduoda “Rzeczpospo- 
lita,“ dėdama savo korespon
dento laišką iš Vilniaus, kur a- 
pie lietuvius rašoma, kad jokiu 
norų atsiskirti lietuvių gyven-. 
'tojų tarpe Vilniaus srity nesą,' 
o lietuvių judėjimą palaikanti 
tik saujelė pusinteligenčiu lie-j 
tuvių, kunigų padedama, nes 
valdant Vilniuj \-yskupui Ma- 
tulevičui, palankiam lietu
viams, kunigų tarpe esą lietu
vių virš 60 nuoš. Toliau apra
šoma lietuvių kunigų, Krauja- 
lio, Valkininkuose, ir Petronio, 
Švenčionyse, veikimas.

Laiško autorius tikisi, kad

i* Sūnus, išgirdęs tokįimi
triukšmą, išbėgo j kiemą ir ra
do tėvo primuštą vagį. Tasai 
nurodė savo pabėgusį draugą ir 
savo gyvenimo bandinius. Po
licija vagis suėmė ir nugabeno 
Į Aakiu kalėjimą.

Kauno vandentraukio planai.
Miesto Tarybos posėdyje va

sario 25 dieną buvo patiekti su
sipažinimui galutinai pagamin
ai planai Kauno vandentraukio 
Įvedimui.

Visi planai pagaminti ant ke
liolikos atskirų lapų ant kurių 
nupiešti detaliniai braižiniai

•į

ti

PIRMU SYKIU.
Paryžius. — Kovo 24 

buvo pirmas atsitikmas 
Francijos parlamente, kur 
atstovas laikė kalbą vokiškai. 
Tai buvo atstovas iš Alzaei- 
jos. Ilueber. Didelė parla
mento didžiuma jo kalbos ne
suprato. tat vėliau ji buvo 
išversta franeūziškai. Hue- 
ber atsaprašė. kad franeū
ziškai jis nemokąs. Atsto
vas Hueber reikalavo, kad 
atvaduotose iš Vokiečių pro
vincijose vokiečių kalba bū
tu pripažinta oficialė, lygiai 
kaip ir francūzų kalba.

d.

PABĖGO 8 KALINIAI
Biloxi. Miss. — Iš kaun- 

tės kalėjimo pabėgo astuoni 
kaliniai, išsilaužę pro triobe- 
sio stogą ir sienomis nusiritę 
žemėn. Ties kalėjimu laukė 
automobilius, kuris 
liūs patfmęt’sueitimi.

pasirašius konkordatą su ŠvJ projektuojamų šulnių. plumpa-
vimo stoties ir vandens tiekimo 
tinklo. Be to. pagamintas yra 
visų darbų aprašymas ir susta
tytos sąmatos visų atskirų dar
bų. Ant pamato šių davinių 
galima būtų, kad ir tuoj skelb
ti varžytines vandentraukio 
statymui. Kad aprūpinus vi
są miestą su jo priemiesčiai^ 
vandenimi, reikėtų išleisti a- 
pie 8 milijonus litų, o kad da
vus vandenį senajam ir nauja
jam miestui, užtektų kredito 
kokių 4 ar 5 milijonų ir patsai 
vanduo būtų galima dar šiais 
metais iki gruodžio mėn. turėti 
tose miesto dalyse, jeigu mies
tas greitu laiku surasti) kredi- 

(tą.

Sostu visi klebonai, kurie nesi
jaučiu Lenkijos piliečiais, pa
liksią savo vietas ir išvažiuosią.

Paskaičius šiuos išvadžioji
mus. nežinai, žmogus, kuo ste
bėtis: ar laiško autoriaus, ar 
lenkų visuomenės “gudrumu.“ 
stengiantis apdumti kitiems 
akis. Mat, negalėdami kitaip 
paaiškinti savo žiauraus elge
sio su okupuotojo krašto lietu
viais. lenkai mano dabar to at
siekti, visiškai neigdami lietu
viškojo gaivalo esimą Vilniaus 
srity. Pasekę rusų pavyzdį ko
vojant su lietuvybe, lenkai, be 
abejo, susilauks sau dar ma
žiau iš to naudos, negu rusai.
Lietuvos ūkiškai*! gertjimai 
,Jau ne kartą buvo rašoma 

mūšų krašto ekonomiškojo ge
rėjimo reikalu. Aiškiausiai tai 
rodė procentų paskolų sumaži
nimas, kuris liudija, kad ben
dras krašto ekonomiškasis pa
dėjimas pasitaisė. Krašte pini
gų apyvartos stoka praėjo, kre- Į jųjų mūsų pinigų, 
ditas tapo prieinamesnis, kre
dito trūkumu jau nebeeiskun- 'pertas pateikiamas ankščiau.

- • ------------ .... - 1 «________________ ___ ,

Dar septyni milijonai naujų 
monetų.

Teko patirti, kad laivas 
“Baltannic” jau išplaukė iš 
Anglijos į Klaipėdą veždamas 
septynis milijonus monetų nan-

Tuo būdu Ris antras trans-

c

!
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Lietuvai krinta naujų smū-

PASTABĖLIS

♦4-50 
*5.50 
*6JO

Akių nen Smerk, nors ir la
bai miego norėsi, kol praėju
sios dienos darbus būsi ap
svarstęs ir įvertinęs.

jas nuoskaudas, ir laido pa
taisyti dabar padarytąsias.

(“Trimitas’’^ t

MKlmburb*.......
i oountrie* yeariy

PRANEŠIMAS
A. L. R. K. Federacijos Nau

jos Anglijos apskričio suvažia
vimas įvyks balandžio 5 d., 1 
vai. po pietų, parapijos svetai
nėje, 492 E. Seventh St., South 
Boston’e, Mass.

Malonėkite visi skyriai su
krusti, išrinkti kuodaugiausiai 
ir kuogeriausių atstovų į ši su-

(TB* VOBKIB)
pvery TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY 

------- H-by------------
r JOttPH’fl UTHUANLANL C. A8SOCIATION OF LABOS

Wtoeot»d-cta«i mttor SepL 12,11*5 *t tbe poėt offica at Boston, Mm 
oader tbe Art of M&rcb 8, 1878."

įfįįeiMiii —ntilg ai apedal rato d pocttųt prorided for In Sectlon UOS 
čjb“ Art. tt Oct A 1M.7, authoriaed on July 12, ISIS."
J— 8UB8CRIPTI0N RATES:

73ys

B
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Amerikos senatorius Bo
rai pasakė, kad valstybių 
nusiginklavimą trukdo Rusi
ja ir Franci j a. Abi bedieviš
kiausios valstybės pasaulyje. 
Kartu jos yra socijalistiš- 
kiausios. Laisvamaniai ir 
socijalistai atsidūrę valdžio
je trukdo pašalinti didžiau
sią piktą pasaulėje — utilita
rizmą, imperializmą ir gin
klavimąsi.

Itas. Pereitame “Darbinin
ko” numeryje skaitytojai ra
do žinią, iš Kauno “Darbi
ninko” perspauzdintą, apie 
tai kaip socijaldemokratai 
gaspadoriauja Šiauliuose. Iš 
tos žinios aišku kodėl sosijal- 
demokratai taip brukasi į 
valdžią ir kaip jie įsibrukę 
tuoj gerina... savo būvį.

DAINŲ DIENOJ

B"B'
I -

£

Žinia, kad Lietuvon Įga
benta apie 30 vagonų javų iš 
užsienio, kaikam gali dau
giau reikšti, negu visi triukš
mai dėl Vatikano — lenkų 
konkordato. Lietuva, žemės 
ūkio šalis, kol negamins tiek 
ūkio produktų, kad turėti] 
didelio perviršio išgabeni- 
mui, tol neturės gerbūvio. 
Tyčiojomės iš Rusijos, kad 
bolševikų valdžia, išdalinus 

z žemes sodiečiams, susilaukė

šviečia saulutė linksmai
Malonus šypsnys, gražina...
IŠ jaukios krūtinės jausmai
Kyla. Žavesio širdis kupina.

Padange giedra, kaip matai...
Smalsiai vilioja akis, štai vaiz

dai!
Visa, rods, klausos’ žemai ir 

augštai
Gamtoje susipynę skambūs far

sai.

vo mūsų tautai teisybės sau- ■ 
gotojas, atnaujino begaliniai 
skaudžią Lietuvai Vilniaus , 
žaizdą... Atiduodamas mi- 
lijoną Vilniaus krašto lietu- į 
vių ir draugingi] mums gudų ; 
katalikų ganyti Lenkijos šo
vinistams, parėmė Vilniaus 
pagrobimo smurtą, patvirti
no neteisėtą Ambasadorių 
konferencijos sprendimą... 
Tiesa, Vatikanas negalėjęs 
būtų grąžinti Vilniaus Lie
tuvai, bet jis būtų galėjęs pa
reikšti savo svarbią ir beša
lišką nuomonę dėl Vilniaus 
priklausomybės, galėjęs bū
tų pasilikti tą Vilniaus baž
nytinę sritį savo žinioje ir 
daboti, kad ten tikybiniai 
lietuvių reikalai būtų teisiu-1 
gai tenkinami ir ne naudoja- j 
mi jų ištautinimo tikslams, j 
Dabar sudarius iš tos srities i 
maišytą bažnytine sritį ir pa- į 
tikrinus, kad tai sričiai bus j 
renkamas bažnyčios galvai 
lenkas (nes jį skirs Vatika
nas, susitaręs su lenkų prezi-į 
dentu) tos srities lietuviai; 
atiduodami tolimesniam len- į 
kinimui ir vra nulemti tauti-

niam išnaiknimui... Tai ne
apsakomai skaudus smūgis 
Lietuvai...

Tas smūgis iš naujo verčia 
kiekvieną Lietuvį susimąsty
ti : kas bus, kad Lietuvai da
romos naujos nuoskaudos ir 
palaikomos senos ?. Kur išei
tis iš to juodų nuoskaudų ra
to? Kada jos pasibaigs? 
Kaip pasitikrint, kad naujų 
nebūtų daroma?

Į tai, mūsų nuomone, vie
nas tėra atsakymas. Vienu 
ginklu mes viso neatsieksi
me. Prie ginklo dar reika
lingas ir rimtas kultūros dar
bas.

Mes privalome įtempti vi
sas savo jėgas tam kultūri
niam paruošimui.
me sudaryti tokias moralines 
ir materialines sąlygas savo 
(šalies viduje, kad jos puoli

mas ir pagrobimas negail
imas būtų, kad svetimšalis, į- 
į žengęs į mūsų šalį, neturėtų 
j j oje ką daryti. kad jam ne- 
i apsimokėti] briautis į mūsų 
Sali. Tokį moralinį atsparu- 
!mą tegali duoti gilus tautinis 

i susipratimas, didesnė gyven
tojų šalies vienybė ir drau
gingumas, o materialiniai

kėjimas patiems išnaudoti 
savo šalies turtus — toks mo
kėjimas, kad svetimšalis gro
bikas nesijaustų galįs geriau 
tai už mūsų piliečius atlik
ti.. .

Paverskime patys savo ša
lį žydinčiuoju sodnu, kurį ki
ti gerbtų, mėgti] ir gailėtų iš
mindžioti.. . O tai galime 
padaryti tik nenuilstamu, 
nuolatiniu kultūros darbu... 
Užuot vaidijęsi ir pasidavę 
tarpusavio kivirčio pasiau- 
bai, eikime kelti bendrą ša
lies apsišvietimą, pilietinį 
susipratimą, tautos sveikatų, 
jos ūkį, jos meną; eikime 
globoti ir auklėti savo tautos 
jaunimą, kad jis išeitų svei
kas, gražus, stipras, sąmo-

Privalo- ningas ir drąsus. Sujunki
me savy senovės Spartos ir 
Atėnų žmonių ypatybes ir 
sukurkime aukščiausio tobu
lumo žmogaus tipą. O jam 
nesunku bus apgalėti kliūtis. 
Mūsų karta kenčia dėl savo 
ydų ir netobulumų, dėl to 
per menko auklėjimo ir kul
tūrinio paruošimo, ''kuriais 
negalėjo ir neištesėjo pasirū
pinti mūsų tėvai kartos. Ne
padarykime ir mes tos klai
dos. .. Kultūros stiprybė pa-

PRANEŠIMAS
Pranešame gerbiamiems kun. 

klebonams ir misijonieriams, 
kad “Darbininke” turime viso
kių religiškų daiktų, kaip tai: 
maldaknygių, rožančių, meda- 
likėlių, paveikslėlių ir 1.1. Duo
dame gerą nuošimtį ir neišpar- 
duotus daiktus priimam atgal 
nieko neatrokuojant. Reika
laukite tuojaus.

“DARBININKAS”
366 B’way, So. Boston, Mass.

si rinkimą Nes šis susirinki- L'

KAIMO IDILIJA
Pažvelgus į priekį — minia 
Maudosi saulės spinduliuos, 
It milžiniškoj jūroj vilnia 
Bangi] vaidenas kalnuos.

j^gierikos j a vi v.Bet ir Lie-
kas nors ne kaip Yeik 

stEŽemės ūkiu dedasi, kad 
taagitjo javų iš užsienio ga 
bėntis.

Šit, suskamba skardūs balsai
Tėvynės sūnų, dukterų 
Beribėj pakilę laisvai — 
Susirinkusių iš Lietuvos kraštų

'Anglijos kapitalistinė vy
riausybė siūlo Europos tau
tų susiartinimą ir priimti 
Vokietiją lygiomis teisėmis 
į:Tautii Sąjungą. Socijalis- 
tiška Franci jos vyu’iausybe 
žada Anglijos pieną remti su 
išlyga, jei Versaliu taikos 
sųįąrtis nebus keičiama ir jei 
vokiečiai nusiginkluotų pa
gotos sutarties reikalavimu. 
Versaliu sutartis kaip senai 
pripažinta yra neteisingiau
sia ir bjauriausia kokia tik y- 

į ra buvus. Bet Francijos lais
vamaniams ir socijalistams 
imperijalisfii padaryta Ver
saliu sutartis yra šventeny
be.< ' 
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Senovę, rods, kelia iš miego 
Trūnytų graudus aidesys, 
Ir buvusiems himną už laisvę 
Su geduios maršu nukris.

’ Per amžius Lietuva, Dainių 
šalis,

Nors kanklės nutilo vaidyti] se
nai;

Kiekvieno lietuvio sieloje užvis.
Dar degs ta meilės ugnis amži

nai.

Kauno “Lietuvos Žinios" 
kovo 11 dienos laidoje turi 

; “Laišką iš Amerikos,'' kur 
. sakoma: ‘ ‘ Amerikos Ii etų viii 

ūpas abelnai link Lietuvos 
reikalų eina vis šaltyn dėl 
katalikiško griežtumo." Tai 
jau kelintu kartu atšildyti 
barščiai. Amerikiečiai senai 
pamiršo apie -ūpo šaltyn ėji
mą. Bet tiek to. Jei Lietu
voj būtų laisvamaniškas, o 
ne katalikiškas griežtumas, 
tai Amerikos katalikai tikrai 
apgudę būtų. O kai ten ka
talikiškas griežtumas, tai 
laisvamaniai moja J ranka. 
Tai mat kokie bedvasiai lais
vamaniai yra.

Kad socijaldemokratai dar 
lųtcjasi žmonių gerovei ir jų 
labili, tai abejoti nepriseina. 
T8S yra nesumušamas fak

Tat. skambėkite dainos po visą 
šalį

Ir gauskite varpai, trimytai
Petys gi į petį visi kas tik gali 
Baivinkim tėvynę daina daini

ninkai.
J. Trakiškis

Kaunas, 1924-VII-23.

PŪščIOJ
O prisimenu girias 
Milžinai, kurias ugdino, 
Neįžengiamas, tamsias — 
Kirvis praeities naikino.

Šimtmetiniai ąžuolai 
Štai, Heldrai ir Kiparisai. 
Kur senovės tie laikai? 
Kuomet gaudė Paparčiai.

Girdžiu skamba, ten garsai 
Per šlaitus trūnyto aidas. 
Antai, joja mūs būriai!
Dunda žemė, dulksta kelias.

Kardai šviesūs sumirgėjo 
Aure, saulutės spinduliuos 
Raitosi dūmai, štai erdvėje 
Liepsnoti prieglobsty kapuos.

Kas pravirko, suvaitojo? 
Audra šėlo, žaibas blanko 
Gaisras girias išniokojo 
Plika. Pūščioj nuo patrankų.

mas bus vienas iš svarbiųjų su- 
vožiavimu; jame reikės išrišti

JURGIS NEVULIS
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

VAŽIUOJA LIETUVON
Prieš išvažiuosiant i Lietuvą 

pranešu savo visiems kostume- 
riams kad galite pas mane gauti 
labai gražiai padarytų paveikslų 
dydžio 11x14 colių tik už vieną do
leri ($1.00) su .prisiuntimu ir Ve
lykoms tikrai galite turėti. Gali
ma gauti sekančių bažnyčių: Su
valkų. Seinų. Smalėnų, Punsko, 
Rudaminos, Veisiejų, Leipalingio.

daug svarbių klausimų, kūne , ginill0) Krosnos, šeštokų Kalvari- 
liečia mūsų pačių ir Lietuvos j jos, Mariampolės, Vilkaviškio, 
padėti: nuo šio STlsi-rinkimo pri- i Alvito, Kibarių, Gradiškm. Liepo- 
klausys mūsų judėjimas ir visijiaus 1!‘ taiP vls°kių kitų vaizdelių.

... . .. Lietuvos kareiviu, kaip rugiusmusu norai bei pasiryžimai. “ 1r .. įpjauna ir tam panašių.
Tadgi visos kolonijos daly-j Atcinančią’vasarą ir ve! važiuo- 

vauklte. ju į Lietuvą, galėsiu jums patar-
Visi atstovai, malonėkite pri-.nauti ir nutraukti paveikslus jūsų 

būti laiku.

Pirm. M. Abračinskas,
Rast. M. Kamandulis,
Ižd. J. Versiackas.

1 pažįstamą ir giminią, tėvelių ir 
gimtines vieteles. Laiškais kreip-

G. NEVULIS,

Jau kelios savaitės, kaip Rifkės mūsų bažnyt
kaimio gatvėmis, šventadieniais, nesimatė išsirė- 
džiusios su savo draugėmis vienmintėmis vaikštinė
jant. Gal tikrai laiminga džiaugias sau nuoširdų 
draugą radus, o maž ir kiek dar gailisi savo jaukaus 
gimto kampelio po mamatės skraiste. Bet gyvenimo 
eiga, gamtos įstatai — verčia skristi gražuolę iš gim
tojo lizdo, kad kitur savąją gūštą ėmus sukti. Ir 
ne vienos Rifkės tokia dalis buvo: šit ana tik ką 
Urbonų Magdę iš Palieknės ir Baukų Verutę iš Dum
blynės — mūsų klebonėlis pagarsino iš sakyklos ir 
jau suriša prie altoriaus- rankas su jųjų Dievo žadė
tais. — o gal nuo pirmų naivios jaunystės valandų 
svajotais, išrinktiniais. Ir mūsų kaimynas Narsu
čių Juozelis — skubinai ruošiasi iškilmingai pervest 
į savo jaukią pastogę, čia pat jau gimusią, sykiu, 
beveik, augusią Rainaičių Marytę. Nors apie juos 
bobos daug liežuviais priplakę, mergos-pavydelnin- 
kės daug pagiežos išbejo, — bet kas likimo lemta, 
kieno laimei likta bei Dievo žadėta — visi kitų žmo
nių planavimai nueina vėjais.

Mū>ų Pvlrovas šiandien pusvalandžiu anksčiau 
paleido vaikus. Ir pietų valgė mažai, net ir šeimi
ninkę buvo įspėjęs, kad nieko daug valgyt nevirtų. 
Mat. senis Urbonas iš Palieknės buvo Petrovą šį va
karą užkvietęs ant savo Magdutės vestuvių pokylio. 
Petrovui dėlei to ir smagu buvo, ir vėl kaž-ko — rū- 
pe.'tis grauže. Jis dabar neišgalvojo: kaip čia pra
šmatniau pasipuošus! Kaip čia rimčiau pasidabinus, 
kaip kad ir pridera mokytojui. Ir jau buvo beei
nąs ir besilenkiąs atidaryti skrynią, kad pasieško- 
jus geresnių rūbų. Bet staiga sustojo, pridėjo pirš
tui prie smilkinio, keletą sekundų mąstė, išsitiesė — 
ir pradėjo, rankomis mosikuodamas, kalbėti: “o. o 
— vot kak! Aš dabar suprantu, kad daug geriau 
bu> mažiau puoštis; daugiau rodytis pavargusiu, 
biednu kaimo mokytoju, kurs, ištikro, nėra vienas 
laimingiausių ar turtingiausių, kaip kad tenka nu
girst kaimiečius kalbant. Kurie gėrisi su pavydu a- 
jiie tariamąjį ponišką mokytojo .gyvenimą.

•

Kai]) galvojo, lygiai taip ir padarė mūsų Petro
vas. Neluųiersiniainč savo sulopytų kelniii ant nau
ji]. paliko ant pečių tai]) pat ir žinomąjį jau mums 
taukuotą, blizgančiais skvernais surdutą. Užsivil
ko dar senąjį vatinį apsiaustą, kurio paskutiniu lai
ku kitur nobovartojo. kaip užsiklojimui virš antklo
dės naktį, kad tasai žiaurusai šaltis taip greit kaulų 
nepasiektų. Ant galvos užsidėjo baroninę. nes tik 
tokią teturėjo, nepaliko ir riestos lazdos. Tjazda, jo 
nuomone, buvo ženklu .jo nepaprastumo, jo aukštes
nės padėties, tikriau sakant, — jo inteligentiškumo, 
sulyginant su paprastais kaimo mužikais. Užtkt jię

mo, iš kurios pusės vėjas- pučia, arba iš kur giedri
jas!, ir debesys kyla, — jis vis užsidėdavo kepurę ir 
pasiimdavo lazdą.

Palieknės kaimas buvo netoli, apie pusantro ki
lometro kelio. Buvo kiek pašalę, bet sniego nebuvo, 
eiti gera. Jau nuo pusįaukelio aiškiausiai buvo gir
dėt Paliekniuose triukšmas. Girdėjosi karts nuo 
karto įkaušusių dainavimai, rykavimai, tai vėl mu- 
zikos-armonikos žviegimas, tai švelnūs ir graudūs 
smuiko bei klernieto garsai.

Petrovas kuo buvo arčiau kaimo, tuo jam ne
jaukiau darėsi. Tik dabar jis prisiminė, kad paliek- 
niečių bernai esą dideli šuleriai, moką labai įkyriai 
prie bile ko prikibti, visaip išjuokti ir dar-gi, jei kas 
drįstų ką priešais sakyti, — apkumščiuoti.

Petrovas staiga apsižiūrėjo, čia pamatė, kaip jo 
apsiaustas buvo visaip suveltas, aplipęs vatos gaba
lėliais; matėsi taip-gi ant jo plunksnų ir šieno ir dar 
kitko. Jis stabtelėjo, ėmė rankomis dulkinti ap
siausto skvernus, rankoves ir kitur kur stengėsi pa
siekti. Apšluostė nuisėmęs mėlynuosius akinius, už
sidėjo ir vėl tartum nieko. Grįžti jau ne~buvo kaip, 
nors širdžia dabar būtų tai sau geriau velyjęs, nes 
šit jau ir gatvė.

Už poros kiemų — ir Urbono seklyčios baltos 
langinės švietė. Gi kieme buvo pilna įvairiausio ti
po išsipuošusių žmonių. Vieni ėjo, skubėjo is gry
čios į sviraus ir atgal, kiti taip sau įkaušę skerečio- 
jo. — vėdinosi lauke, gryname ore. O vaikų-žioplin 
čia buvo galybės! Jų dauguma, išvydę Petrovą — 
savo mokytoją, susigėdo grįžosi, kad nematytu, bet 
kiti tiesiog prapliupo juokais ir patiko ji džiaugsmu 
ir šūkavimais! “Va, žiūrėk, žiūrėk — musų moky
tojas! Žiūrėk, mūsų mokytojas Petrovas!”—“Tik 
ar matai. — šaukė vienas išdykėlis, kaip jis susivp- 
lęs!” “Iš kur jis tą savo tokią sermėgą ištraukė! 
stebėjosi didesnieji vaikai. O ir patys mažieji Pum
pučiai neatsiliko nuo didžiųjų. Jie visi spegė, šū
kavo. pamėgdžooj jo eiseną, kol įlydėjo Petrovą prie
angio.

menkus baldus — sūlužusį krėslą ir kėdę. >ustum- 
džiusi puodus giliau į palovę, pradėjo jau mozoti 
pirmą sykį po aslą šlapiu skurliu. Tik štai nei iš šio. 
nei iš to įsivelia uždusęs Petrovas į vidų! Ona paki
lo nustebusi. įbedė akis i Petrovą nieko nesupras
dama. k'as atsitiko, nes ir valandos nepraslinko, kaip 
Petrovas buvo išėjęs, — o šit ir vėl atsibeldė, kaip 
koks biesas, — pamanė sau tarnaitė. “Ir ko-gi taip 
greit atsikėlei ?" — piktai užklausė tarnaitė (ji su 
juo dažnai be ceremonijų bardavos), kuriai, mato
mai, buvo pikta, kad darbą sutrukdė, kuriuo ji taip 
buvo persiėmusi.

— “Tfu. tfu! — prakeikta! Tfu! Kokis galas 
mane ten vedė. Bet daugiau manęs neapgaus, biau- 
rybės!.. Piikvietč, o pusberniais, chamais, ištvir
kėliais apleido... Prakeikti juodnugariai... Tfu!. . ” 
Ir taip spiamlydamasis ir keikdamas Petrovas įma- 
knojo tiesiai į Onos išbuzotą šlapią aslą ir po ją vaik
ščiodamas. (iidžiai įniršęs, drebėdamas, vis keikė, 

1 rankomis mosikavo, spjaudėsi; “Tfu. tie mužikai, 
bjaurybės, nusberniai... Nei seno žmogaus, inte
ligento gerbti nemoka. Juokiasi, tyčiojasi, už skver
nų tąso... tfu. juodnugariai! Nei kojos daugiau 
pas ,juo>! Ir ilgai turėjo darbo Ona, kol jį sąmonėn 
privedė, ir paliaus išprašė, kad nors kelioms minu
tėms išsikraustytų iš kambario ir leistų užbaigti grin
dų plovimą. Bet Petrovas nekaip nenorėjo išeiti iš 
kambario. -Jam rodo.-, kad vėl kas nors laukia už 
durų, kad išnaujo. dar labiau, dar skaudžiau pasi
tyčiojus iš vargšo mokytojo.

Ir taip buvo suerzintas šįkart Petrovas, kad jis 
net atsisakė nuo virdulio, kurį buvo pasiūliusi tar
naitė užkalsi i. Ir taip, nabagas, mažai pietų valgęs 
ir visai be vakarienes atgulė, manydamas, kad atsi
gulęs galgrt’ičiau pamirš šios dienos priepuolius ir 
nelaimes.

J. Trakiškis.' be lazdos niekur neidavo. Dargi pažiūrėt ant. kie-

Ona naudodamosi proga, kad Petrovas išsikraus
tė į svečius. — sumanė apvalyti kambarį. Juk. kai 
Petrovas namie, tai nei pašluoti, nei išdulkinti, nei 
grindų išplauti neprisiprašysi. Būdavo, kai Ona 
rengiasi iššluoti kambarį ir pasirodo duryse su šluo
ta. — Petrovas ištolo ima rėkti: “Nereikia, nerei
kia! O to kiek dulkių sukelsi, nereikia dabar, kitą 
syk!“ ir taip vis “kitą syk,” kol prisitaiko, kai jo 
nėra namie. O kai Ona norėdavo įkalbėti, kad grin
dys jau labai primintos, reikalinga plauti, — jis vėl 
visomis keturiomis kratydavusi: “Ne, gaspadin, ne
reikia. nereikia! O to koks bus drėgnumas,, fu! ne
reikia. ne! Kai jau aš kur išvažiuosiu ar kaip, tai 
tegul tada. Dabar nereikia — toks drėgnumas! Eik. 
eik su viedru, nereikia!..” ir turėdavo, nieko ne 
pesus, palikti senį ramybėje.

Tat dabar'Ona. dgąi. nej^ly^o z sųsjr^do-ski^lį? 
prisipylė kibirą vandens ir sukrausčius bentj kiek jo

Praslinko keletą savaičių. Buvo šalčio, smego, 
bot netruko p<*r tąjį laiką ir purvo. Kai ledas — 
tai vaikam, džiaug-mo! Visi berniūkščiai — alei 
vienas — apsidirbo pačiūžas. Ir keliu jų einant mo
kyklon ir >u žiburiu nesutiksi. Jų keliai tai kelio
likos kilometrų pelkes, kuriomis jie žiemą įsitaiso 
sau vieškelius ir plentus, kuriais krisdami, griūda
mi. rėkaudami važiuoja pačiūžomis mokyklon ir at
gal. Ne visų, žinoma, kaimų vaikams tie keliai pa
togūs. 'Vieniems, patiems laimingiesiems, pelkės 
prasideda nuo pat pakluonės; kitiems .gerokai rei
kia paeit į šalį. — o dar kitiems, patiems nelaimin
giesiems. ledo tiek maža ir toli nuo kelio. — kad le
das jiems tiek maža džiaugsmo teduoda, nedaug ką 
daugiau nei bargo. Žinoma, šventadieniais ir ki
tokiu liuoslaikiu. kai nereikia devyniomis suskubti 
mokyklon. — jie padaro ir tolimas sporto ekskursi
jas Mdu. žinoma, nebe nuotikių, kad kas alkūnes 
nenudurtų. nosies nenubruktų ar nugaros neatitrenk- 
tų. Tik visa tai tani kartui: čia kiek ašarų, o čia’ 
praėjo, — ir vėl juokas, vėl lenktynės, vėl negir- 
dėtąs sma^uiįas. '. ' ;

Bet neilgai vaikams tie džiaugsmai tęsdavos*



»xi stirta 1

KAS GIRDĖTI UETUVIŲ KOLONUOSE
PATERSON, N. J.

Prakalbos.

Kovo 13 d. šv. Kazimiero para
pijos salėje Įvyko prakalbos, ku
rias surengė L. D. K. S. 18 kp. 
Kalbėjo gerb. adv. P. Daužvardis. 
Jo kalba buvo rimta ir žavėjanti. 
Visi žmonės rimtai klausėsi. Adv. 
P. Daužvardis pabriežė šių laikų 
pasaulio judėjimą ir tame pasau
lio audringame judėjime darbinin
kų gyvenimą ir nelaimingus var
gus. Labai gražiai ir jausmingai 
nupiešė kooperacijos dėsnius, jos 
reikalingumą, galę ir naudingumą 
darbininkų būvio pagerinimo dir
voje. Pabaigoje gražiai nupiešė

■ 1 ■ lt! . ii.ilH'iKrtHflIJĮgH
Kalbėjo advokatas Petras Dauž
vardis. Mes darbo iiąončs senai, 
laukfime šią prakalbą. Tas ilgas 
lūkesys aeapvyiS mūsą. Kiek asų 
girdėjęs darbininkišką prakalbą, 
tai nei vienos nepadarė tiek svei
ko ir suprantamo darbininką rei
kalų pamokinimo, kaip kad šios. 
Patartina visiems pasiklausyti ir 
pasimokyti iš jo kalbos.

Mažiukas

WATKBBSB¥, CONN.kviesti ir vietiniai lietuviai dar
buotojai. Paminėjimas pasisekė 
kopuikiausiai. Jame tarp kitų da
lyvavo ir Kanados grekų-katalikų 
vyskupas Anicetas Budka.

Šv. Juozapa mokyklos vaikučiai 
labai iškilmingai apvaikščiojo ko
vo 19 d. gerb. klebono kun. Juo
zapo Valantiejaus vardines. Iš
kilmių pradžia prasidėjo švento.- 
mis mišiomis. Belaikant šv. mi
šias pačiam klebonui, visi auklė
tiniai. skaičiuje vienuolikos šimtų, 
iš savo jaunų sielų siuntė Auk
ščiausiam gražiausias maldos gies
mių meliodijas.

Kita gi programos dalis atsibu
vo po piet svetainėje. Mokytojų 
surengta dailės programa buvo 
atatinkama tai iškilmes ir gražiai 
išpildytą. Čia mamytės ir tėveliai 
tikrai pasidžiaugė beipasferožėjo 
matydami savo vaikučius taip ge
rai išlavintus veikime. Apart to. 
gerb. klebonas tapo apdovanotas 
gausiomis piniginėmis dovanomis, 
dideliu bukietu rožių ir kitais 
daiktais. Žodžiu tariant, visa iškil
mė darė didelio malonumo ir Įspū
džio.

Tą pačią dieną vakare choras ir 
vyčiai taip-pat surengė netikėtą 
vakarėli pagerbimui to paties as
mens vardinių. Visų mylimas 
dvasios vąjla-r-buvo sutiktas ir pa- 

I vaišintas gražiomis dainomis, šir- 
; dingoniis kalbomis ir brangiomis Į 
r dovanomis. Vakarėlio ūpas buvo

reklamuos Lietuvą »» 
nosSfįistorija ir duos pukių^ft 

knrie‘-tą da>bą dirią.^

kaė-gi nežindj kąd' krutAriį'ujjh- 
veikslai yra geria wd*T uk' 
nors Išreklamuoti.

Juk krutamus pa Veikslui * nik- 
veik visa Amerikos visuomenė 
Taiį^, galite leiij|Wk’®vip4k«AJBko 
kį naudingą darbą F.- Malaskr 
pradėjo. Šį naudingą darbą Ame 
rikos ir Lietuvos hetuvaąL. tW*€ti 
su džiaugsmu*“ pasitikti.

Galimybė.
Kadangi Lietuvos- istorija tui 

tinga visokiais' nuotikigis1, ■ tad y 
ra daug medžiagos dėl kintami 
paveikslų, kurie užinteresuos mi 
lijonus žmonių, nes '-prasti, vior 
tik iš Amcrkos žmonh} gyvenime 
veikalai nusibosta, nori pamątg 
ką nors naujo. Ir tą “ką-nors nau 
jo” pamatys Lietuvos istorijoj 
Kaip matote, Francis Valūski: 
kompanijai dirva gana plati: • a

Proga. 1

Kiek man žinoma, nemažai y ’ 
lietuvių, kurie norėti; patekti 
krutamus paveikslus, bet neturi 
geros pažinties su dabartinėn 
kompanijomis, kad ir. geriausi 
gabumus turėtų, negali dasigau

Luką Mišuga. Gi daktaras Kfišu- 
ga' (ukrajinas) yra pirmininku, o 
gerb. kun. Kaulakis yra antru pir
mininku, arba, kaip sako: vice
prezidentu; jam mat aplinkybės 
nepavelijo priimti pirmininko vie
tą, nors visi norėjo kad jis juo- 
mi pataptų. Ji — ši Sąjunga vos 
tik vakar — 23 kovo galutinai už
gimė, patapo reale: pirmiau tik 
buvo jos inicijatyvis komitetas ir 
jos liglaikinė valdyba. Regis, 
nieko tokio dar iki šiol realio, ap
čiuopiamo nepadarė, o jau apie ją 
prošepanai, ir tai dar Lenkijoj ži
no ir jų kinkos prieš ją dreba, 
kaip rą jau davėsis matyti iš jųjti 
laikraščių. O kas bus Toliau — 
tai ateitis parodys. Tikiu, greit 
visi laikraščiai apturės piatesnias 
žinias apie ją, jos tikslų, darbuotę 
ir ;aip toliau.

Baigiant tuos Keletą žodžių a- 
pie tą sąjungą, manau, bus ni-pio- į 
sali pažymėti, kad visas kreditas I 
'taip už Įkūrimą tos sąjungos, kaip j 
!ir taip jau kituose miestuose su- ■ 
jartinimą lietuvių su ukrajinais.pri- ■ 
guli vien tik Philadc’nhiečianis. ; 

žodis patapo kūnu ir jau gyvena.aip Hvl.lvianls kaiD ir ,lkraji. Į 
tarpe mūsą. , nams. Pavyzdžiui: jei nereiruose į

-- 1-.’,^: motuose Detroite uk’“ajinai alsi- ;

ir J. MarČinakui. I. V. KuHkaitis 
ir V. Gudaitis užrašė R. Žolner 
“Darb.” ant pusės metų, o Ig. Ja- 
snevičius pasižadėjo užsirašyti. 
Taip-gi dabar yra lankoma namai 
reikale L. D. K. S. vajaus.

Visi į šį gražų ir rinitą darbą! 
Mes turime dirbti tol. kol Paler- 
son’e visi katalikai skaitys “Dar
bininką.”

Vyčiai.
L. Vyčių 61 kuopos susirinkimas 

Įvyko 15 d. kovo, įuojaus po pa
maldų. Jaunimo susirinko daug. 

' Atsilankė net rimtesnių veikėjų. 
■ B. Obleviėius jaunimui patarė 

prie vyčių prigulėti ir remti.
Prisirašė nauji veikėjai: Vero

nika Sarapiniutė, M. Vilkas, V. 
Rupšiukas, J. Jasiulritis, R. Mar-

L. D. K. š. brangumą ir naudingu
mą prie jos prigulėti, kaip iš kul
tūrinio Tain ir iš ekonominio ar-

nnu-ia

1 1 D’IUu.

Naujieji nariai.

Per ;;d' 1’. Daužvardžio ps-akal-
i>as p risi rašė 4 nauji nariai: Ig.
Dudkus. •T. Puidokas. J. Lekavi-
č-iu< ir T. Rimas.

Čia bus; ;u- n:-.t šalį prisimint i.
iii - pavyzūžū . op’ - p. T. Rimą, šis
jauiuKiii' ;> . ’:a gimęs ir nu-

P
moty

as J. Baubk
P. D

oras matytis prie veikimo.
Lai gyvuoja Vyčių stipri 
mūs:; jaunimo širdyse.

Rep.

PHILADELPHIA, PA.

tos va

NIWARK, N. J.

Newarko miestas keli metai at-

kaip dailės taip ir tautos reikaluo
se, bet laikui bėgant ir keičiantis, 
Įvyko daug negeistinų kliūčių, 
skaudžiausi smūgį Netvarkas suti
ko netekęs darbštaus dvasios va
do. Viskas virto atžagariai ir iš 
veiklaus kūno pasidarė apmiręs. 
Dabar gavus darbštesni dvasios 
vadą, pradėjo viskas taisytis ir gy
vumo daugiau. Metų bėgyje at
lošta pora veikalų, surengta pora 
koncertų ir t. t. Reikia pasakyt, 
kad nevvai’kiečiai dabar dirba ir 
turi užtektinai pajėgų. Mokslus 
einančios jaunuomenės didelis bū
rys. \'iv!ii eina aukštesnius mo
kslus. kaip tai: daktarų, inžinie
rių. advokatą ir it. Vienas new- 
arkieiis dak'aras Juozas V. S. 

’ i Daukšys. kuris ėjo mokslą Wis- 
Įcousino valstybiniam universitete, 
j dabar baiirė. Dabar, nuo balan- 
' džio mėnesio pradės dirbi! Norve- 

n. Hospital.
i a utu i) m i • n ė- sujudo, 
jau padidėjo, rašėsi

LOS ANGELES, CAL.

Lietuviai eina į pelningiausi* 
šaką industrijos.

Yv

Ar jums žinoma, kad krutamą 
paveikslų industrija yra pelnin
giausia? Ar žinote, kad šimtai 
milijonų dolerių suplaukia Į Holly- 
\vood ir Los Angeles kas metas? 
Ar žinote, kad dalis to turto teks 
ir lietuviams? Ir kodėl ne. juk ir 
lietuviai išmoka šimtus tūkstančiu 
dolerių krutamiems paveikslams; 
tad kodėl lietuviai negali pasinau
doti proga ir gauti dali to turto. 
Kad pasinaudojus taja proga, bū
relis sumanesnių lietuvių su Fran
cis Valuskiu priešakyje eina Į kru
tamu paveikslų industriją. Tam 

į tikslui F. Valuskis suorganizavo 
•kompaniją 1923 metais, bet dėl sto
ikus spėkų iki šiol mažai kas buvo 
veikiama. Dabar jau smarkiai 
žengiama pirmvn. Veikalas jau t----------  - T---

prirengtas, sreit pradės lošti. Vei-' Dabar riems' “T l"*’
kalas vaizdiną k.nitrabandos lai-| vai,c'nls’ kurio turi norą ir gabi 

ikus. .jis Ims lakai žingeidus. b,,s dalyvauti kruU
Į mų paveikslų lošime, nes reik
l Kas toks Francis Valuskis? idaug aktorių ir aktorką, kuome 
I - - - 1 pradės lošti didelius veikalus.

tokių spėkų manau rasis-.užtek 
nai plačioj lietuvių visąojtneni 
nereiks svetimtaučiu samdyti,

Prirengimui norinčių dalyivau

riau ir negalėj') būti. Tad valio! 
Lai žydi tas prakilnus draugišku
mas ir smikimas Tarp didžio vado 
ir skaisčios jaunuomenės ilgiausius t

t, tai čia 
nuopelnas. i Choras susidedantys iš apie 60 y- ' 

i patų statys scenoj dideliausią ope- j 
Įu-tę “Klaipėdos Jule." Yra vii- I 
i lis. kad operetė bus pastatyta ko- į

• • ... „, . I geriausia, nes spėku vra užtekti-]troli.iki)] kaip'puai surengė paminėtima 64nu ] ... 'i - • • ' - . . . ' niu m visos energingai juda.aniasis ir uaK- metų mirties poeio Taraso sevcen- 1 j
Į tą paminėjimą buvo už- Dalininkas.

Tir
Liet uvių-I’kra iii 
/.mua Ame-ikoj. T

t a i p o ir i P h i 1 a d <■ 1 p h i e č

Užsioja Šiltesnės dienos, papūsdavo pietys. — vūi 
pradeda prie kojų lipti žeme, kol gailaus virsta tik
ra klampyne. Ant leo užeina naujo vandens — ir 
po visam sportui!

Purvo metu reikėdavo labai gudravoti. kad kur 
medinių kuntaplių nepalikus klampynėje, ar kad 
nuo naginių lopai nenulakstytų. Batuotų “studen
tų" buvo nedaug. Ir kur čia jiems batų prisiusi! 
Jiems ir naginių nespėji lopyti. — skusdavosi ne vie
nas namiškis. Atsirasdavo gudrrų tėvų, kurie jodin
davo vaikus ligi mokyklos ant arklių. Susodins ant 
kumelės, būdavo po du vaiku, o pats tėvas jojtt ant

nurv

(tavo i

T.U

moi<

gC

— kad ir sušlaps, susi- 
<u.'idž!ovins. Nors no
kt ir popiet. Atsiras- 

'. ‘.■snitĮ. ypač iš didesniu “dzvnkiu." Jie 
mokyklon ant kumelės atsisėdę, o čia 
ytkaimio nulipę žemėn, pririšdavo pa- 
<lą. — jt>i. žinoma, jojo su apinasriu. 
kil keravodavo kumščių. — apgriždavo

re i t namie

n

:in< i

(» ni

.■urvynam
b"! nu k

d ne !• 
int kil joki

1 keli

o paskui išlėto 
tržį. Taip bū- 

■ atskiro nerei- 
Tik vit-na bu- 

t> tokia ismin- 
būdrt negalima

4>

ii. B.
'niauroti

brendant

iii ko-

čia bū 
aru.

K1 O J t1. 111 * J; i 3 1110 J* • 
i priplaii'i 1. — v:

1 fe u k.-i i.

linu

nutus.
Prakalbos.

Kovo 22 d. LDKS. 5 kuopa ture-1 Tai žmogus, kuris mažai kalba, Į 
jo prakalbas parapijos svetainėj. 0 daug dirba. Turi penkių metų' 
- - - ----------- . ... - — j patyrimą toj šakoj ir vis dar .tiri’-

Jo vieninteliu 
tikslu buvo dasigauti Į krutamu 
paveikslų industriją ir tam daly- lošime yra suorganizuotas Lieti 
kui pašventė daug laiko ir pinigų, vių Krutamu . Pąypiksltį Ąrtisti 

r„ , Lavinasi F. Vąluski'
470'7 Fountain’ 'Avė.

neturi galimybės nei eerk- ^ja-sYidijuoja.dulk'.ų. tai ir vėl senis spruks atgal.. ." ir pradeda : dirbti, su vaikais bartis
išnaujo kojomis trypti, bėgioti po klasę, kad net pa-; včn nuvykti. Tik jau Petrovas nebuvo toks, kuriems 
tys nekurie nebeišturi ir užsiima burną. į yra svetimas teisingumo jausmas. Jis atvirai priei-

Praslinkus kelioms minutėms Petrovas vėl su: pažindavo.
knygomis pažasty eina per prieangi, atidaro klasės' voslavija. ir ant ko ji rėmėsi — caro valdžia. Ji 
duris — o čia dulkių dar daugiau. 0 vaikai, išvydę i anuomet 
duryse Petrovą, visais balsasi šaukia 
tojau, neik, negalima, dar daugiau dulkių.Ir 
čia pat. dar nespėjus Petrovui užtrenkti durų,'pasi
leisdavo kvatoti! Ir nelengva Petrovui buvo kova 
su dulkėmis. Turėdavo prisakyti lieti a>lon vandens, 
tai vaikai prilieda vietomis, ypač, kur mokytoja' 
daugiausia stovėdavo — tikrą balą.

J r ne tik dulkėmis, bet ir visokiais kitokiais špo
sais vaika 
mąjĮ seni.- mokytoją Petrovą.

Bet kuomet j. 
drausti vaikus, ;

v. , . •* ---- ----------- t----------- • r ’ -1
kad čia esą buvus kalčiausia pati pra- Jo tikslas dalinai jau atsiektas, Kliubas.

■t nepaisiusi vietos kataliku reikalų, vertųsi pradėtą darbą tęsti tolyn.
Neik, moky- Rusijos kataliku: skyrium nuo viso pasaulio, sy

kiu su rusais švęsti; atiminėjusi iš katalikų bažny
čias. versdama jas cerkvėmis. Tat dabar ir lietuviai 
turi teisės daryti.

Užtat, visgi džiaugiasi Petrovas, kad ryto va- 
saro 16 d. — šventė. Jis galės tą dieną būti liuosas, 
})abimpsoti kiek gana. Gi dabar buvo jam dar vie
nas. nedidelis rūpestėlis: — padaryti tautinę lietuvių 

■dykėliai drįsdavo koneveikti jų taria- Į Vt-,]Įava< kurią ryt turės iškabinti prie mokyklos rū- 

'■mo. Jis atsinešė iš krautuvės tris lakštus spalvuoto 
jam tarnaitė patarcav o smarkiau su- [ jy ėmė klijuoti iš jų vėliavėles. Audeklo ve-

ar pašaukti tėvus, bei ištvirkusiu-j
< mokyklos. •— Petrovas tik palinguoda-1 v-g(-ąau< dalvkas. 

vo gaivą: “O-o. vot kak! Šitaip tu kalbi! — bet! 
dabar jau ne tie laikai. Dabar tu pamėgink nubaust;
vaiką. — aiškinosi Petrovas. — tuojau atlėks tėvas: I;,,.pū 
ar motina ir daskys tau akis 
ko nereiškia, jis neturi teis

pradžia jau padaryta: lieka tik studijoj, 
. Nėr Hollyvrood. Cal. Vietą, kliuba 

abejonės, kad savo tikslą pilnai gauna veltui, 
atsieks.

buvo vvresnis mokytojas ir ai

Dabar mokytojas nie-1 bn.lu vas. 
Žinoma. 1 
ii; šaliniu

paklupdyti.'

na

:ų bijojo. Į 
per d-ei- j 

ręžei kruvinai, o ne. tai paklupdė; j 
rankas iškėlus. () dahar ar-gi ga- ] 
Ne lik negali ni-ko panašaus da-!p,:0 .

IStečfau

Knygos iš Lietuvos
I <»== -K

NAUJAS TESTAMENTAS. gražiais ap
darais ................................................................. $1.00,

LIETUVOS ĮSTATYMAI, labai didelė 
knyga. 1032 pusi., apdaryta, tik............$1.0Q

PALYDOVAS, labai graži knyga, gražiais 
audeklo apdarais. kaina.............................$1.00;

DANGAUS KARALIENE, gražiais aude
klo apdarais................................................... $1.00

PIETARIO RAŠTAI, drūtais gražiais ap
darais. Du tomai........................................ $2.00

liavos jam per brangiai esą atsieitų, be to. tai esąs 
iris turis aprūpinti mokyklas 

inventorium. -Ils šiandien jau gerai žinojo. 
vėliavą reikia iškabinti. Mat. uŽĮternykščiai 

n to-rą pamoką, kuomet jis kažkokiu 
16 J. buvo iškabinęs raudoną vėliavą. 
t< Petrovo neįtarė BRant bolševiku ar 
bet visgi jis iš priežasties to. kad ir 

apsirikimo. — turėjo didelių nesina-

“DARBININKAS”
366 West Broadway South BoąJ,on, Mass.

VISAS imant ant kart, atiduodame už $5.00-

i'i*i nei ; gaiva sud-uot isdykeiiui i 
Ir vienintelis Petrovo ginklas pri 
šsikeikti kiek gana. O kuomet 
na. pavyzdžiui. aiškinant viepiu

. moka

- dtlr stresui pur- . 
kuomet ki’-k ap-; 
U* negana. kad. !

žinojo, kai]) imt

prieangi ir praveria kLt'”' duris. Klasėje būdavo 
" tiritiirbia dulkiu 1 »'d<. kad t-spričitĮ paškutinitrose 
suoliio-*' \ :tiku nei no'irirato.

į. dar auštant, mūsų bjižuytkai- 
ruošūs sutikti vakario 16 d. šven- 
'dciis stengėsi pasirodyti dideliu 
— vi'i kabinėjo prie savo landy- 

kektjs nebuvo I r;H > <• Mupk . tautim-s vėliavas. Ypač “monopo- 
i:.' vaikam-: pa- į];o“ laikytoja' Būrelis n^pagailėjodidelių lakštų spal- 
monientais ne- Į vuoto popierių. Tik prie vartotojų Bendrovės na

gu nutraukt sakini, arba per dainavimo pamo- (i.ni ir klebonijos—plasnoju; gražios, audeklo tautines 
— tai dešines rankos kumstin: smarkiai grašy- Į vūiiavos. Desimtą valandą ryto turėjo būti pamal- 
a>. sutraukdamas nulakins, kas reisim tą pat. j Jo.- bažnvčioio — kritimių už Lietuvos laisvę karžy- 
• Į)upra>fa': **užmušiu!" Ir nesmagu Petrovui i paminėjimui.
tvo. j<>- reikėdavo d“l ko nom Šiuo atveju varž 
kada negalėdavo saviškai vaiką ‘‘bausti." T 
' visai n<-ž

Ir

10

suskambėjo medideib varpa.' ant bažny- 
Ka< buvo at<‘jo< pasimelsti — skubino 

Nors neperdaug. bot vi.«-gi žymus žmo- 
siisirinko bažnyčioje. Matomai, buvo ir

Pageidaujamoji valdžia
Kurioje

Milijonams žmonių bos visada geni
| Xtt<> lifte nipnnmij Įniki) žmonės troško ptMreidntijnmos valdžios. Jie kOTOi 
i.įo už v.-ihlžias. jie ~tei"ė ir griovė jas norėdami surasti tikrąją. IS pradėk 
I ;<>s \ iso< žadėjo btiti soros ir laiminti žmones. l>e: laikui bėgant ištvirko Ir

likti pulkui tikinčiųjų žmoni)) ilsrni hitikė ir ninMosf prašė pagefdau)*^' 
m<>' N'nldžio'. Taiti dabar protaujant i žmonė* klausia: Ar bus kuomet |tajD*T 
ta ant žemės visuotina ramybės valdžia, kur (patenkins kiekvieną žtno** ftf-į 
npsatttros pasaulį nuo karo. bario, revol inoijos ir nnarktjos i'r tino visokią ku**

..i
Tie pn-i< žinovai, kurie išprnnašavo <l.nbarnniis žmonijos varjras ir tMK: 

tu nesutikint;), apsakė kad rtiojaus po senojo pasaulio nunribvimo bus 
ta pnsr»‘i<lnnjnmoji valdžia, kurioje kiekvienas doras žmogus mus !•£" 
tryvenitną, liuosyltę Ir laimę. Ateik ir pasiklausyk ką jie sakė

Kalbės A. STEPONAITIS

Seredoj, Balandžio 1,191

atostogų metu nubosdavo Petro-( biisvę. Tai]) viena, dar gana jauna, moteriškė prie 
■'. bet užjojus mokd-ę metams K n;1; Dbrvn stalo. —retkarčiais šluostė riedančias per 
is viena. k;a mšnosĮ— laukdavo g:rno<tiis ašara-. O ton vėl po kairei, prie pat sa- 

šventmlienio. kad galėtu pabūti lino- ’;\ k]n< nusisukus, užsitraukus ant akių skepetai- 
sas ir kada kiek norėdamas tnrėtii galimybės aukšti- te. liūdėjo kokių 25 metų mergelė.. . < lai brolužio
nmka' pabimpsoti lovoje. Nebejauni Petrovo kau-' ne-ulaukė iš karo parjojant- O Jrjal jos mielą berne- 
lai labai mėgo lovą. Jis ne tik ką paleidęs vaikn<TĮ ten ant Vilijos kranto prislėgė šaltoji velėnėlė?., 
'klibindavo.' lovon. b<-1 ir laike penkiaminučių |>er-'Tr vyrų rimti veidai, akys nukreiptos į žibantį dau- 
trankų atvisrdavo aukštininkas. Igybo žvakiii altorių. Ir ant daugelio lūpų maldos

Vienu tai jis niisiskūsdavo:—mat. vargšui “pra * nepastebėsi, tik jausti, kad jų širdyse ir atsimini- 
užsiėmęs ' vėsinimui" n<'tek<la\-o savų švenčių švęsti. Ir dažomai, pergyventi vargai ir sunki svetimųjų baudžia- 

nai aimanuodama' išmetinėjo lietuviams, kam ji- va ir kovos už savo išsiliuosavimę, — sykiu-gi — ir 
esą priėmę naująją laiko skaitluivimo stilių. Būtu
mėm. girdi, sykiu visi ir mos “pravoslauni” ir jūs 
katalikai galėję šventes švęsti. 0 dabar jis, girdi,

u-

un. !*•(
'•> atgal spiaudvdamasi<:

'• n dulki ų I (laliuia aji'irgt I Tegul kiek 
nii'<-s. yt ,a;i bt-ki palaukt. Oto dabar negalinta, fu.
ticgaliinal.

O vaikai išnaujo klykiD*. “Dirbkim dar daugiau kaip koks eretikas esąs priverstas per savo Šventei

burna

malda — Širdivs, sielos malda — už kritusį draugę, 
už nukautą giminaitį. — viskas susipynė jo vaizduo
tėje, jo sielos gelmėse.

807 E Street (Prie Sflver Street, 8ooi
1‘nuttlu 7:») vhI. vakare

ItANGA VELTUI

i

te

Otmbridg*, Maar) u

jSį



Juozai Bartkų; girdėjau jos 
fįį^jygyveuo Chieago’j, 111. Turiu 
.UjoSvarbių žinitj iš Lietuvos, ro«itU 
iM>\nt.sišnukri šiuo antrašu: K. 
3MO2ŠTAS. 111 Thoinas J'k.. So. B<is- 
t,

MISIJOS.

ūfninNUUUUA rutnuuiii
Šeši geri stalai, dvi bovling alleys, sy
kiu su noru “leas’u.“ Adresas; 324 W. 
Brotuhvuy, So. Boston. Savininkę gali 
iuu matyt nuo 5 vai. kiekvieiuj vaka- 
r^j. M. Kurkolonis. (A4)

, PAVASARIO BARGENAl
389 Broadw*y, So. Boston.

TeL So. Boston 2881.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vtL 8 iki U ryte. 1 Iki 3 po ptot

tis bpyo |amsp su lytum, ke
leivis nuvargęs prisiglaudė prie 
buto sienos pasilsėti. Bute bu
vo krikštytuvių puota. Namo 
būta prie pat kelio. Vienas 
puototojas, išėjęs iš buto su ži
buriu,* pamatė prie sienos ka
žin kokią šmėklą. Nieko ne
laukdamas, puotuotojąs spru
ko atgal i hutą ir suriko: “Vy
rai pagysi” Visi urmu veržė
si pro duris su Šautuvais, su 
lazdom ir puolė prie keleivio 
šankdamir “Kas tu?
Keleivis povai iai 
šautuvu pyškėjimai.

Derybos dėl konkordato 
pertrauktos.

Panvdčlyje kovo 30 d. šv. 
Petro lietuviu bažnyčioje 
prasidėjo šv. misijos, kurias 
taiko tėvai marijonai Kuli- 

ir Buniša. Misijos 
iteinanti nedeldieni.

Lietuvos vyriausybės dery
bos Kaune su Vatikano Įgalio
tiniu p. Zecehini konkordato 
reikalu mūsų žiniomis tuo tar
pu pertrauktos, kadangi su p. 
Zeėchini nebuvę galima susitar
ti dėl tos konkordato dalies, ku
ri liečia Vilniaus klausima.

PIRK VAKACU0M8
Turėdamas fnnta- 

nĮnę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir auk
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapi dykai.
“DARBININKAS
366 W. Broadway, 
Boston 27, Mass.

Pirmininku:

NAUJANYBe! NAUJANYBe!

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIU
TIESIAI IŠ LIETUVOS.

Kitos

0'
iirdin

: BoTton

•‘DARBININKAS”

356 West Broadway South Boston, Mass.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

IV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS

pu:

T7.DTXIXKAS

Xuk.*i if

RAšTIXTXKf! — M. Blažauskzi

idojrni

rėjnn 
nedirb 
is neml

>ar než 
iliepti.

Pagaliau 
‘ slabna”

Graži kalba — Įrankis’pro- 
i valdyti.

kas — M. Zoba. 
Scventh Sr., So.

Pasitikėk žmonių darbai 
bet ne jų žodžiais.

Žmoną, kuri nenori išsižadėti 
Dievo, kasdien kotavoja. kai]) 
gyvulį versdamas išsižadėti ir 
eiti prisirašyti i Samulio brost-

Socialistai šeimynos santaikos 
ardytojai.

IR-STB LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

ŠV. JONO E V. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Parduodame pigiai: už tuziną 20 centu

Aštriai bausk vaiką už va
balėlio užmušimą, nes iŠ to 
žnmę-žudyste prasideda.

TeL Brockton 5112—W j|

DANTISTAS

DR. t

Didi nelaime — negalėti 
jokios nelaimės iškėsti.

S. Boston, Mum
- K .KIšrik.

Man-

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO i 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

luo. kas papuola rankosna 
jo motina. 70 metų senė, karš
ta komunistė, su savo kontap 
bais im>diniais daužo. Žmones 
stebisi, bet gelbėti niekas nei
na. Reikėtų mūsų policijai pa
žvelgti Į to komunisto namu<. 
Dar. rodosi. Lietuvoje nėra į- 
kurlr.s 1’rockio žydo rojus.

keleivi i Imtą. Šviesoje visi pa
žino linksmą vaikiną Adomą 
dabar dėl degtines nustojusi 
žmogaus pavidalu.. .

7 Kinfield St., So. Boston, Mass.
■irriLV'i.ia laiko susirinkimus kas ire- 
či a ueilčldienĮ kiekvieno mėnesio. 2-rq 
rsUinda po pietų, parapijos salėj. 4!>2 
E. Serenth Št,, So. Boston. Mass.

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S, STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadvray, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak

L D, K. S. CONN. APSKR 
VALDYBOS ANTRAŠAI

PTUMIVINKAS —■ V. P.ylinskns. 
Ans*in Š;.. P.rįdzppnrt. Cmin.

Sustok!

11:1

M; «.

GAZO BOMBOS VAGIMS .tm

LABAI PIGIAI ŠI.7)

lllk:l

.40

•garus bei delegates kuk
liausia priimti ir noria
is Šeimynose parūpinti

?lrnln1nka8 — J. ūaroša,
562 E. 6-th St, So. Boston. M&m 

Tice-pirm. — J. Gmbinskas.
157 M Street, So. Boston. Mas* 

?rot. Rn.štininkaa — A. JannSonls.
1428 Columbla R<1.

'Inlnsij Raštininkas
8 Hatch Street. So. Boston.

Mlnlnkas — L. Svagž<!y«_
111 Bowen f t. So. Boeton, 

rs rkdarys — P. Laučka.
395 E. Flfth St, So. Boston.

:r vai>iu> puma. nors 
pie tai nieko nenusimano. (Jai

-•->0 <ė>hi St., So. Boston. Mass. 
ąi. Raštininkas — ,T. Giineekis, 
5 'llionuis Pk.,. So. Boston, Mass 
!n- Raštininkas — M. šeikis.
4!) Marine Koacl. So. Boston, Mase, 
.įsierius — A. Naudžiūnas,
885 E. BroaiUvay. So. Boston. Mass.

Mas*
Draugijos reikalais kreipkite* vta 

■'.« ) protokolu raštininku.
Draugija savo susfrnklmcs laiko 2-r» 
«<IPidfenJ kiekvieno mėnesio l-m« vai 
f pietij parapijos Mlėje. 49a Soventr

Liudvinavas (Muriamp. ap.) 
■ai įkaušusiam 
kaima. pako.

Vš, Marijumi Kristai 
t,GrtKŪ*uė. paieškatl 
Gritfo. Jis paeiu;; 
Mtireinkoiiiit parap 

išvažiavu i 
vienu i;
dabar.

Ir buk ta 
įriti utimi'

uė M i kolas
pažįstamą., » ypue Daugu parūpi-
Bukatu’Mškią kaimu. Kaniandnliij. 

:inskų. Ribačia’.'.ską.. a-Oiepti iiuo 
rašii: 20 l*ix<>i) Sr.. Mnnie'.'.e. Mass.. 
apleidžinŠAineriką 16 balandžio š.
Lietu vn.r 

iguose. Al; 
Pusinei >v< 
ĄTpyM ir i

‘aieškan savo p: 
aes laiką Juozo 
: sužeistas Frau, 
o Chicasoj. Pa 
o Jagmino. ture

Chicagi >j.

□Si« ntsišnnk

astantino V 
5 Mekkio 'iv 
rėti., pc

jos 1'1 
uno rė<l

OnnS-

rind- 
s bu

GREITAM PARDAVIMUI 
■ar<’'U:.

PADĖK AVONĖ
lik? ■

1 kreiptis 1

BUS DIDELĖS IŠKILMĖS.

Vyčiu seimo rengimo ko
ja turėjo susirinkimą ir 
luguiai apsvarstė seimo 

Nutarė turėti ke-

DIDELĖS IŠKILMĖS.

Raseiniai. Š. m. vasario mėn. 
Įvyko miesto Valdybos posė
dis. Jis buvo gana gyvas. 
Dienotvarkė patiekta ilgoka ir 
lietė tiek skaudžius klausimus, 
kad reikėjo nemaža pasiginčy
ti. Del pirmo punkto iškilo tik
ras skandalas, čia pasirodė, 
kad nors jau 7 metai kai]) Lie
tuva nepriklausoma, .L’aseiinii 
piliečiui dar nei>itai>ė tinkamų 

Atėjus šventei apka- 
-tą įplyšusiomis ve- 

ka<l net baisu žiūrėti, 
policija į tai atkreipė 
ir reikalavo geresnes 
sitaisyti. Tašiau bur- 

po!nujos reikalavi-

Tel. Šo. Boston 0823 ' 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broa4way, South Bostoa
Ofiso valandos; j

uno 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 
iki 5 ir nuo 6:00 Ucl 8 tu!, vaknre. 
Ofisas uždarytas subujos vakarais 
ir nedeidlenials. I

asir AL-

iškilmės irž (So. Bosto- 
ml vis- vietiniai ir a- 

viai budėkite ir

'K2 Dmiji

‘kė GAc. ti£ pu
mum! vis.'kią 7"
reimok taip:

M. ZUKAITI3
B Budson Avė., Rochester N Y.

Tik stai- 
:ių, atrė

mė girtam keleiviui brauningą 
Į krūtinę klausdamas: “Kas 
tu.’" Keleivis sako: “Aš — 
pilieti."'.. . " Drąsuolis klausia: 
“Kas. ar vagis?" Keleivis sa
ko: “Ugi aš L.” Tuo tarpu 
pribėgo kiti svečiai. A’ie sušu
ko: “ l'/.mušk it!" Kiti — “Da- 
Iviskit!" Kiti — “Suriškit ir

i ne ten. kur patogiau, bet ten, 
:r jam patinka. Be to. per
int ne už urynu> pinigus, per- 
okėiii Jo nuoš.
Toliau patiektą miesto sąma-

Norėta suvesti be deficito
ir tas dalykas pavesta Finansų. 
Komisijai. Bet ir jis nors ge
riausią norų turėdama, bt de- 
įic&y negalės pasiekti.

Paskiau, svarstant kamin- 
mčč-ių sutartį, pasirodė, kad 
ocialdem., darbininkų at>to- 
ai. darbininkų reikaluose nie- 
:o mmiisimano. Vieni pradėjo 
bovmiti. kitas visai pasišalino 
(dovack:-). Todėl ir išėjo ka-

Žeimelis. Žeimelyje atėjūnas 
šamelis daug yra sufanatizavęs 
žmonių, kurie, kai]) Latvijos 
sektantai lafikia apsisiautę bal
tais marškiniais pasaulio galo, 
taip Žeimelio komunistai laukia 
nesulaukdami bolševikų rojaim. 
išsižadėdami Dievo, 
ir savo gero vardo, 
kiekvieną verčia rašytis 
kuopom girčiausias šam-elio 
draugas ir kūmas Kriščiūnas

; sutartis nai Kuriais 
visai netinkama dar- 

umm-tams. Svarstant nc-tur- 
imro darbininko prašymą duo- 

ymui pašalpą, 
ii nieko nepra- 

ivo už mažesnę šu
to valdybos pasiūlymu, 
ar visur, ar tik Tia.-ei- 
arybos nariai po-ėjyjo

! SUDEGĖ DAUG “AISKRI-
1 MO” RAGELIU.

o

. X ■ • .' Man ro. los. kad tai v
'•l ražu.

.'grimo;amu- Tbi-lnl
o Taryl.op ■. .)'"i sociali:

a: m •būtu Mins to Valdybos m
te* /;A K;i’nu.s žadėtų.

■ m':* n/‘ kl;uisyti nenori ;
immininkų reikalus. T;

Degtinė vieniems baimės 
juoko padarė,'kitiems 

ašarų ir gėdos.

8

ir

Tol. s. B. 4UOV

DAKTARAS 
I.LANDŽIUS-SEYMOUR 

Lietuvys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VALANDOS :

) ARTISTAS I
A. J. GORMANI

.(GUMAUSKAS) I
705 M&žn St., Montello, BUm ■

(Kampu Broad Street) ‘

J. MACDONELL, M. D. 
G®«»w luikalbiti ir lietumis 

onao TALAMDoe: Rytais Iki e -h
Po pietŲ nuo 1—» 
Vakarais nno6—v 

585 K. Broadway, So. Boston

TeL 8o. Boston 27:

■ėG2 E. C-th St.. Su. Boston. Mass.

Iždinink

ysime savo n 
irimus ir linl 
:rikšionims šven- 
įve ir stenirsimės 

meškiai .-rijyiaf’rn i Rgcsniaie* T am s- 
ęinimai bus daug reikšmingesni rr 

parašyti ant tokios

Sostono Draugysčių Vai 
dykų Adresai

GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS

Pranešam^ kad jau turime atspausdinę velykiniu 
konventu. Labai gražūs ir pigiai parduodame.

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

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausi paskutini patarnavimą, todėl verta pas ji 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St.. So. Boston. Mass. Tel. S. B. 0183-W.

Is Lietuvos
Apteikėme siuntini maldnknygiTj vertės $1,000. Parduoda- 

per pusę kainos, kadangi nenorime sukrovę laikyti, 
maMakni pu nomažiaus $25.06- vertės 

Tur’imA S'-kančių maldaknygių:
baitais Cflnloidos viršeliais suka
lt:?.:. nepaprastai graži, tik....... .$1.75

AUKSO ALTORIUS,
buko, auksuoti kr:

ANIOLAS SARGAS, tekiais pn‘ apdarais, ‘ik biskį ma- 
žosnė. Kaina . ........................................................$1.25

ANIOLAS SARGAS, rudos skū-o. apdarai, laabi graži $1.50
AUKSO ALTORIUS, juodos sk'-os minkštais gražiais 

apdarais, su kabute................................................ $1.75
ANIOLfiLIS, labai graži vaikams knygelė, minkštais 

skūriniais apdarais, lik ........................................
VAINIKĖLIS, maža, juodais m’nkštos skūros apdarais, 

tik .............................................................................
ANIOLĖLIS, graži vaikams knygelė, kietais apdarais.

Kaina tik .......................................................................

.30

.20
“DARBININKAS”

366 Wcst Broadway South Boston, Mass.

-^ngjnEszssnEEfiazssa^rts^rvCtnta't^sinr.

’irm. — Z. ZtčkienS, 
fre, w. 3-rd St., So. Boston. Mass. 
ice-PiriD. — A. Janušoničnė.
1-4-6 Colunabia RcU So. Boston, Mnsa 
:ot. Lašt. — (). Siaurienė,
4-J3 E. 7-tb St.. So. Boston. Mass 
jh. Rašt. — J. K^ys.
!35 G Street. S<>. Boston: Mass.

!<l. — O. Stanluliutė,
? i.j 6-th St., So. Boston. Mass.

t." rkdarė — O. Mizgirdiene.
:CJ1 6-th St.. So. Boston. Mass.

'ta tgijos reikalais kreipkitės visados • 
pr-'tokolp raštininkę. Draugija ialkc 
«:ivo susirinkimus kas antrą utarr.in- 
Uj kiekvieno mėnesio 7:30 vakare. 
p:i”3pijos svetainėj ant Penktos ant- 
rPs.' South Boston. Mass.

D L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
IliMININKAS — V. Z.aHerkau, 
r.i-l E. P.roathvay. Ro. Boston. Mas*. 
I' T' J’TRM. — I’nrHas Ruka.

r Srropt, So. Boston, 
i’p*T. KAST. — Antanas M.'nceinnas 
;>) K. Sovnnth St. So. Boston. Masu. 
X. RAšT. — Juozapas Vlnkevtiču*. 
!1X> I'. P.rnndvvay. So. Boston, Mass 
AS TF.RH’S — Andn Znlleckas.
11 E. Fifth St.. So. Boston, M.isjl 
Uit Ak LK A—Kazimieras Mlkallionte.

E. Broadrvay. So. Boston. Mnsa. 
D. L K. KelsPiėfo Dmncija Įniko sa

ri nėnMinias susirinkimu* kaa pinas 
(dėldlenj kiekvieno n*ne«io, po nvm. 
II WashUyrtoo, St, Boato^ Mass,. 
P vaa1nd» po pieMj. Ateffltml ant 
brinkimo ntKlrwk1te im savim dnn- 

gi>!«a neuju nnrl<> prie muši} drangljoa 
pilr:»Sytl.




