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gis,bet iš anksto apgalvotas

kad lietuvių karei

pašKattptisf kur 
Romano sumušta,

ir kad to
------ į, «

muosė suCoolidgę Katalikių Moterų 
Tautinė Taryba už tai, kad 
valdžia remia Meksikos Cal- 
]esZo brutali skus necivili-

Sako, k^d eandai deki 
konflikto Lenki jos su L& 
Vra tai karštagalvių t£|

priimtas į aukštesnio 
se«rvi«iomenės tarpą

zuotus žygius ■
, Savo proteste plačiai iš? 
dėsto Meksikos valdžios žvė
riškumą ir žudymą kataliką. 
Kad Amerikos valdžia .pa
laiko . Callesp barbarizmą; 
jos savo proteste pažylni A-

. ■ _____ . '•< ‘ •

 :T-\

VARŠUVA. ;“^ėra karo 
pavojaus su Lietuva dėl 'Vil
niaus, nes Viinians klausimo 

Šį pareiškimą Zales- 
at-

nėra.’*
kis padare spaudai
sakymą i Lietuvos. preinien) 
Voldemaro pareiškimus lenkų 
spaudai. .

Lenkijos užsiėmę reikalų 
ministeris Zaleskis kalbėdamas 
m ■ < ir *- ■Zt. 'C i ■»»-

sfe klaūši- 
z 

jenkija pasirengusi sU Mas- mas nebuspakęltas. nes jau 
ęva padaryti nepuolimo su- užbaigtas.'Zaleskis sielojasi ir 
artį. Zaleskio manymu, Ru- dėl Voldemaro buities ir sako, 
>iją negalės .padarytHiepuo- dcad tauta, kuri per kelius me- 
imo šilta rčnrsĮT kitomis ša- -tas- buvo' maitinamą anti-len- 

lrič¥« prnpnga<nda) tnri pakeis-

Įįgšimo tikslais, o turi svėl- 
mBtaičių psichologinių, ap- 
liroBĮtL yąlstybčs gynėjas 
randA^^Sįmu sumažinti!' 

■bausmę iki^Įfemetu sunkiu 
jų darbų kalėjimo* . : -

Dr. Brundza — šeimos griu-

limis iki nėsusitars su “po
nais.” . Lenkijai susitaikius 
su Rusija, anot Zaleskio, pa
staroji kalbins Lietuvą tai- 
kyiis su lenkais’. Be to, Len- 
kiūi ir su Vokietiją derasi, 
bet tos dervbos labai sunkiai

> - x . -eina. K
Lenkai matyt eina prieto, 

kadJLiėtuvą varu privertus 
■ su jais taikintis. Apie Vil
nių nenori nė kalbėti^

tai; ir išskirste- pO ^rtarmsf 

f Maskva šių žinių kol kas 
nepatvirtino, bet ųė neužgin- 
čijo. Dabar Rusi joj veikia

j. it** j" *■ ” • *♦’ •• .,

Pasirodę, kad kiniečiams 
bolševikai taip jkirėjo, kad

kalinga kaipo liudininkę ap- 
draudos kompanijos byloje.

jį ■ •

žadės kitų refkalav^ 
tai: nei si leistiišdirbini^ 
rytų’ Vilnioje ir uždraus 
tai priimti laiškus ir si® 
Į’ arba išVilniaus.

Taip frfr lenkas “pori 
pie būsiančias derybas 1 _ .■ ----?**tava. .  T į
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639, pieniniųvvavo: mz.

5. Įvairių ko
palaikymui

Tai švelntsnis

JIS SUSlUAlBdA SALTO LINKT ELE 
JIMO NUO ŽMOGAUS IJį KAIRES

JIS APSIDAIRO KAMBARY APLINK 
IR NEPAMATO NE VI EN O KURĮ, 
JIS PAŽINTU,

vardas ir pavardė 
No. ir gatvė 
Miestas —

vo
įent kredito 
ju 
žemės ūkio draugijų 
gamybos 
knygų leidinio

JIS STEBĖSI DELKO JIS ATĖJO
Čia . O NE NAMUOSE BONA

843,000 lt., gegužes 
000 lt., birželio — 
lt., Jiepos 
rugpiūčio 
rugsėjo —

turį ryšitrsu mokyklos"gyve
nimu ete.). Gausingiausias 
skvrius via numizmatikos ir 
senų knygų. Metalinių pini
gų, surištu su Lietuvos isto
rija, yra iš 17-a, Knygos

GRAŽUS PAVYZDYS
į ŠIAULIAI. — Šiaulių šv. 

Petro ir PoVilo bažfivčies
* __ r . • ■ X.’

kun. K. Daukantas turi ne
mažą knygyną, kurio knygo
mis leidžia nemokama: nau
dotis kaimo ir miesto jau
nuomenei.

Nesiųsk pinigų tik parašyk savo adresų ir prisiųsk mUm» j 
Sitų kuponą užmokėsi paštininkui, kada gyduoles atnei. j 
GVARANCIJA. Jeigu pasėkimų neaplaikyid į

IR KOSULIO EPIDEMIJĄ NUO 
PAUKŠČIO iŠ DEŠINES

galvijams kainas.

NAUJI BANKNOTAI TO 
- • _ 10 LITU

giausiųi.gyduolių iš visu kraštų,svieto girių^ visokiu medžių 
aliejų, iiŠ žfdių, kvietkų ir visoMų šaknų. ■; . .
I: -Deksnio Galinga Mostis eina per skūrą į gyslas ir darbas 

Į kraują ir būna ilgą laikų žmogaus kūne, tai tokiubūclirlžąĮ 
skirsto kraują; sustiprina visų žmogaus organizmą ir išvaro lasų 
kan visokius skaudėjimu^ kaip tai: REUMATIZMĄ, HANKŲ 
KOJŲ, GALVOS'skaudėjiiuą, šaltį, rankų, kojų tirpimą ir atąft 
lūšio kraujo, ir taip visokius skaudėjimus (tik ne ronas)...(<

* Didžiausia laimė pasaulyje kiekvieno žmogaus yrą gerėti^ 
sveikatai Didžiausi skarbai lionorai ir užsitarnavimai nieku'yi 
prieš atsakančią sveikatą. *,,.

Žmogus nupuolęs ant sveikatos, neatboja nieko, nieks jo ne

kinių aprašymai piliakalnių, 
savo kaimų istoriniu atžvil
giu ir k), 6) šių dienų sky
rių (charakteringesni šio 
meto dalykai, pav. vietinės

tieŠija, viskas jam apmirusiu ir be vertės. Atkreipiant atydi 
bagočius (turtuolius) ne vienas tokis bagočius, neturintis svi

\ PASIKORĖ
VerBiškių kaimo, Pane

munėlio valse, gyventojas, 
susisielojęs dėl savo žmonos 
barimų, kad jis pragėrė ke
lis litus, išėjęs iš namų Į ki
tą kainui pasikorė negyvena
mam trcbesv. . ‘

VIJŪKO KOJALAVIČIAUS 
GATVĖ

KAUNAS. Lietuvos gar
siajam. istorikui ir bu v. Vil
niaus Akademijos rektoriui 
jėzuitui Vijūkui Kojalavi- 
čiui pagerbti, Kauno miesto 
valdybos sprendimu nutarta 
buvusioji Aleksotos g-vė pa
vadinti jo vardu — Vijūko 
Kojąlavičiaus gatve.

v i r 
t 1 ■ i 5 j <— f j ;; ;; c, i-

LIETUVIAI AMERIKIEČIAI 
LIETUVOS MECENATAI

Lietuviai amerikiečiai 
siuntinėjo, kiekvienais me» 
tais pinigu remti Lietuvoje 
likusius savo tėvus, brolius, 
arba šiaip mažiau pasiturin
čius gimines; siuntinėja jie 
ne mažai taip pat labdary
bės reikalams 
kultūros organizącijų. Taip, 
šiais metais gauta iš Ameri
kos perlaidų: sausio mėnesy
je — 2,042,000 litų, vasario 
— 1,707.000 lt., koyomėn. ?*■ 
3,765,D0iXlt. balandžio

1,643,000 
-.1,703,000 litų,' 
- 1,916,000 litų, 
,451,000 litit.

.H-JI DAINŲ ŠVENTĖ 
LIETUVOJE '

,1928.metais, ryšy su mūsų 
Nepriklausomybės 10 metų 
mkaktuvėmis, Kaune mano- 
tna; suruošti Tl-rą dainų 
šventę. Šventės.rengimo ko- 
ūniieto prašoma, muzikų ko- 
fttisija jau nustatė šventėj 
l&čgrama, kuri netrukus 
fas išsiuntinėta chorų difi- 
įpentams. Švente numatoma 
Iriem dienom. Vienų diena 
tunuos bendras tūkstanti- 
ps dioraš, o kitų dieną — 
Bftakirti chorai dainuos vai- 
|$ėH trafTe.

1928 metų sausio ’ 2—4 
Kaune Įvyks chortj diregen- 
ftj kursai.- Mokslas kursud- 
Mus nemokamas; pragyve
nimo ir keliones išlaidos bus .. fa*Biiygmtos. v. • <*

583, vartoto- 
475. 
211,

> 69, laikraščių ir
— 20, darbo 
16, bitininkų 

ko'operatvvų — 10, ^odinin
kų ir daržininkų kooper.— 
10, statybos*— 10, gyvulių 
ir paukščių augintojų ko
operatyvų 
operatvvu 4, kooperatyvų 
bąjungų 28. - - .

■Į šį skaičių neįtrauktos 
Klaipėdos krašto koopęraty- 
vinės organizacijos, kurių v- 
ra nemažas skaičius.

■’ V0FBBIŲ EGZAMINAI

KAUN AS. Gruodžio roėn. 
2^3 d. įvyto teorijos eg- 
zamitoi Šoferių Kursuose, 
Amerikos’ Lietuvių Akcinės 
Bendrovės suruoštuose.

Egzapūnų fconįieijojp da-
Lapge, kaipo

Aute Klubo ątsįofąs^. inž. 
AnanunaSą Gnnkevi-
čius, inž. Reško, p. St. V. 
Gudavičius ir p. VL Byko- kooperatyvų 
vas. • - ~ I

Egzaminus laikė 133 kur
santai, kurių 42 išlaikė labai 
gerai, b 8 visai neišlaikė.

daliji kursai bus atidaryti 
1928 m. vasario mėli. 1 d. Iš- 

■ laikius tejji“ egzam imtis" gavo 
baigimo liūdvinus ir gražų 
žetoną. I

KRETINGA. Blogas šių 
metų derlius daro daug ne
malonumų ūkininkams. Ja
vai būtų gana ^brangūs, bet 
jų nėrir parduoti: kai kam 
dar reiks pirkti, kada pra
sidės pavasario sėja. Linų 
kainos neblogos, bet ir čio
nai priklausai ""nuo žydelio 
pirklio inalones. Gyvulių 
kainos: kiaulių, galvijų bai-

* V ' . S» -""A - /

šiai nupuųlė. Į Klaipėdą ir 
i Kretingą priveža tiek daug 
ikaulih kad pirkliai nė pu
sės nepajėgia išpirktiCtial- 
vijų pirklyba yra tartum 
monopolizuota, svarbiausias 
pirklys—Klaipėdos, kariuo
menes mėsos statytojas taip- 

Nesenai Lietuvos Bankas gi, sako , žvdelis, diktuoja 
priėmė naują projektą, po 10 
litų^ Projektui paniošti bu
vo pakviesti ketina dailinin
kai: A. Galdikas, V. Joniam- 
tas, Rimša ir A. Žmui
dzinavičius. * Priimtas A. 
Žmuidzinavičiaus projektas. 
Teko patirti, kad nauji 
banknotai gaminami Londo
ne.

Kulpe PoliciMtas per kelias metu., 
būdamas gavau Reumatizmą kojose^- \ 
kad negalėdavau sykiais nei pastovėtu. '' 
buvau pas kelius gydytojus ir tafe 
naudojau visokią gyduolių, bet gertaa > 
nebuvo. Mano motina parnešė Deksnio 
-Galingą Mostj panaudojau apie teta
rius sykius* ir nežinan. kur tie balsą* 
Skaudėjimai dingo. Ir mano drabna 
J. Arelerson taip pat išsigydė £ho- -- 
skaudėjimą. Ačiq už gyduoles; rX-

Jfr JTemey JMi
G5 Hamllton SL ...
Hartford, Conn. • . < '

— * r
NUSAUSINIMO DARBAS ‘ 

1927 METAIS
♦Npsau^onta npįe 12,0(X) lia. 

Iškasta 600 kini, griovių il
gio ir l?4pą<jqoĮ.^ub. nietr. 
tuno. ' Didesnieji nusausi
nimo darbai atlikti Šiaulių 
apskr. Juodupy1 — nusau
sinta 1,300 ha;Kėdainių ra
jone Krakių miestelio nu
sausinimas — 1,000 ha. ir 
kitur.-x

Štai ką mums rašo šimtus tokių laiškų su padėkaVončmis ? 
aplaikom iš. viso pasaulio kraštų. Žmones dėkavoja atviraarir 
^teisingai.

Tikrai sukau stebuklingos DEKSNIO 
gyduolės iš Amerikos, kurios mane Iš
gelbėjo. Turėjau>prftrauktą ranką j>er 
ilgus metus Ir niekaip negalėjau išsi
gydyti ir gydytojai buvo ketinę plauti. 
Ačiū Dievui ir žmonėms, kurie prrrodė 
ir patarė naudoti Deksnio Galingą Mos- 
tj sunaudojau-porą dėžučių Ir likos mar 
no ranka sveika.' Ačią Jums išradėjai 
tų brangių gyduolių, kad jums Ponas 
Dievas padėtų teliaus darbuotis.

'Emilija Rusteikienė 
Kražių paštas ir miestas, Lietuva.

Negirdėjau ausimis per 20 metų, bu
vau pas visokius gydytojus ir visokias 
gyduoles naudojau, bet viskas buvo ant 
tuščio, kada išgirdau pagyrimą DEKS
NIO GALINGOS MOSTIES pamlslinau 
sau reikia pabandyti šitų gyduolių, su: 
naudojau apie tris dėžutes Ir dar pra
dėjau girdėti man pąšlroaėTkad dangus 
atsidarė ant žemįs, nežinojau nei kas 
daryti iš tos linksmybės verkiau ir mel
džiaus už tas stebuklingas gyduoles.

Tūkstančius sykių tariu ačių išradė
jui DeksniuL

, O. Paluhienicnė, 
Pasvalio paštas. Talučkonių kaimas, 
Pasvalio apskritis, Lietuva.

Plymoath, Pa.; “
Birželio 8, 1924 m.

Gerbiamas Tamsta'
Aš'53 metų senumo vyras, turėjau 

skaudėjimą per 2 metu rankose ir nu
garoj. Panaudojau jūsų Galingą Mostj, 
dabar esu sveikas. Ir mano moteris 
turėjo šone skaudėjimą per daug metų, 
išsitrynus su Galinga Mostimi kelfųZ 
sykius ir nežinia kur tas skausifms 
d«hgo. Iv velinam kiekvienam jūsų Ga
lingas gyduoles.

Su pagarba, Jnscph Bogutski
533 E. Main St., Plymouth, Pa.

Pittston, Pa., Vasario 18, 1924
Gerbiamieji Tamstos:—

Tariu širdingą ačlų už jūsų Nauj^ 
išradimą, kuris man nuteikė sveikatą 
aš 65 metų amžiaus moteris turėjau re-- 1 
mndtlzmą per 17 metų buvau pas viso
kius gydytojus ir naudojau visokias 
gyduoles, kas ką tik sakė, bet niekas 
negelbėjot J

Pasipirkau jūsų Galingą Mostj pas 
vietini agentą tik sunaudojau 3 dėžu- 
tęs Galingos Mostles Ir atguvnu savo . 
sveikatą. Ir tariu labai ačių už jūsų gy
duolių galingumą.

Su pagarba. Auna Kavitskienė,
14 Stark-St., Pittstou, Pa.

^ Į^TORIJOS MUZIEJĖLIAI
TAURAGE. Įsikūrus vi- 

l^iurinei mokyklai (1921 m., 
idabar ji^ pavirsta aukšteš- 

tniąja komercijos mokykla) 
•Jir mokytojų seminarijai 
1*(1924 tu.), tose mokyklose, 
^ istorijos mokytojo J. V. pa
stangomis tuojau buvo su- 
| daryti istorijos muziejėliai, 
i Per kelerius metus abu mu- 

aejeliai gerokai išaugo; mo- 
^kiiūai prinešė ir šiokių ir to- 
rkii^ senienų.KomercinčsmO- 

kykios istorijos muziejėlis 
'^.turi šiuos skvrius: 1) senu 
gknygų, 2) akmens ir gele- 
^ZieSy 3) numizmatikos, 4) 
; medžio išdirbinių, 5) istorU 

dalyki] aprašymų (mo-

KAUNAS. — Ministerių 
Kabinėtas gruodžio 9 d. po
sėdy svarstė biudžeto bylas. 
Tarp kita ko svarstyta ir 10 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo klausimas. 
Nepriklausomybės ^sukal^u- 
vės bus švenčiamos, kaip pa
prastai, vasari d 16 d. ir ge
gužės 15' ^? j1 ' 3 J"

Kuo gi aš turiu pasitikėti, 
jeigu ne tėvyne, kur ilsisi ma
no tėvų pelenai?—Petrarka.

" NAUJA BAŽNYČIA
DELTŲ V A ( Ukmergės 

apskr.). Čia vietos nekurie 
daugiau pasihirdinti gyven
tojai Įtaisė, p. m. lapkričio 
mėli, pradžioje, banko salė
je, lempinį su ruperiu radio 
primfaivą, su kurio pagalba 
galima girdėti iš tolimų pa
saulio kraštų Įvairios pa
skaitoj n^ijienos- ir net baž
nyčiose laikomos pamaldos! 
Dabar dauguma Deltuvos ir 
jos apylinkės gyventojų 
džiaugiasi, kad šventadie
niais nebereikia eiti bažnv-

ligos, Ir tu mielas Brolau Sesute nekankink savęs ilgiau aie ėik ' .£• 
tuo jaus’į vai^nyeią ar pas vietinį agęntą-ir pasipirkDekgžjĮT ’̂ 
Galingos Mosties, kuri tave išgelbės iš skausmų ir vai^iį. t;*4 ' T

Deksnio Galingą Mostį labai rekomenduoja garsingi pasali- 
lio gydytojai. Kurią* Amerikos valdžia pripažinę ir užtvirtino 
kaipo geriausią gyduolę pasauly dėl Reūmatiškų skaudėjimų,

Garsinam visam pasauliui atvirai ir teisingai už kurias pa- 
saulis paliudija ir dėkavoja už teisingumą gyduolių. j

Tūkstančai žmonių yra išsigydę, o milijonai dar nežino apie 
tai. , - . . . '

Deksnio Galinga Mostis yi*a tiek verta aukso, kiek ji pati 
sveria Sulig naudos‘gydymo. Kaina 75 centai, $1.50 ir 
15 centų už persiuntimą ekstra.

Deksnio gyduoles parduodi išmintingi Aptiekoriai. ~
Klauskite taip: DEKENS NEW DISCOVĖRY OINf itĖJJT;
Jeigu negalėtum gauti pas vietinį aptiekorių, tai prišiųsk - 

mums šitą kuponą. , i' ‘ <-tL; v

A^IUMJ U’

ĮMK£hs Neir .Discovery
Deksnio Galinga Mostis,-kurioj pašau! 

laukė. Ui jau yra GATAVA, 4

MIESTETJS TVARKOSI
SKAUDVILE (Tauragės 

apskr.). ' Šią vasarą mies
tely įtaisyti cementiniai ša- 
lvgatviai. Turgaus aikštėje 
statomas ugniagesiams mū
rinis nainas-jitiiriame bus Į- 
rengta ir didelė salė — va
karams ir kitokioms pramo
gėlėms. Tačiau miestelis vis 
■dar negrįstas. ■ • * •-;

Jau antri metai, kaip gy
vuoja Ūkininkų Sąjungos 
pieninė: darbo turi daug, 
dar daugiau susilaukia gra- 
žių ūkminkų pagyrimų ir 
gere pelno. Nugi-iebtą;pieną 
miescionys išperka: kai ku
rie juo -peni kiaules.

. Z y. r. .

New Britain, Ct., Saus. 2,1925 
Guialotlnl Tamstos:— -į-" -

' -T!’

Turėjau Iteumatizrtią jier ilgus metus - .. 
buyau. bandęs visokius gyduoles '
dytojus, tet naudos nebuvo. (Išgirdai 'r 
nuo žmonių pagyrimą apie Jilsta GellH- _. 
ga,Mostt parsitraukiau panaudoja Į»r 

ku yan 'pradėjau dirbti ir tariu 4«bal 
ačlų už jūsų gyduoles. .Tųs galite pi- ' 

, garsinti šitą mano laišką arba posaky- ? 
tf kiekvienam jeigtr norėtų žinoti teL 
sybės apie jūsų gyduoles, tėgul rašo pas 
mane ir aš .parašau jiems kaip-aš slr- 
gau ir kuip mane išgydė jūsų gyduolės. 
Dar aš prlsiunčlu jums S3.20 dėl 3 -dė
žučių Deksnio Galingos Mosties po 
$1.50, nes aš siųstu savo dėdei- f 

šitas stebėtinas gyduoles, meldžia ~’ - 
kalp greičiau ^prisiųsti. -

' ~ Su pagarbu, Tvny Vurtnutto,*^—
55 Arch St., New Britain, Conh.

KOOPERATYVŲ SKAIČIUS čion pamaldų klausyti, nes 
\ LIETUVOJE x banko salėje tokios pat pa- 

Kreditd it ■ kooperatyvų * Iliados galima išgirsti net iš 
infekcijos žiniomis, ■ gruo-' tolimų pasaulio kraštų ir čia 
džio mėti. 1 d. Lietuvoje bu- ’ daugiau patogumų, mat ga
vo 2,080 kooperatyvij, bū- lima Šiltai sedėti ir klausant
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vę, Eretikai tikėjimu rūpi
nosi. •

Toliau žmonijos istorijoj

The
Rosulslet

x GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

iQEINCY: VVashington St. Garage, I

-rii ją bendrai, apie šio pasau- 
, lio obalsiūs’ ir principus.

’ Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentą Ar j Bendrovę 
BALTTC AMERICA LINE

8 Bridge Street New York, N. Y.

. I
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LAIVŲ- IŠPLAUKIMAI 

“LITUANIA”—17 Baland.
I/etuvhy Jodavę dJaveiksllj

Korporacijos Ekskursija 

“ESTONIA”
“Vienybės" Ekskursija

“LITUANIA” — 29 Geguž. 
“ESTONIA” —

Idetuvo* Vvėię Ekskursija -

1:30, pa-
i. Malonėkite

jSOMERVILLE: Cambridge Motor Co„
InC- Į 412 Highland Avė.. Davis S<|.

MALDEN: Krame Moters. Ine., 509 i>osTON: Dailėj Chev.-Co..
Main St.. ai Couverse Su. i »«4 Broadwav *

MHEROSE: -Field Motor Salos. ' f ANN: H. E. J’embrook
F

'Q *U A L I T Y A T L O W

NUŽEMINTOS 
KAINOS

TAėĄ’OAČH 

$585 „
$495

_ tų pasakę: “žinokitės: gar
binkite ar Krintu, ar ką jūs 

. norite. Mums Jas nerūpi.”

. Išplaukimai Kas Savaitę. >
Pinigus persiunčia greitai 

ir^emomis kąinomi.% 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 

^informacijų kreipkitės pas

1106

Svečiai: K. Jurgėla, I. 
tai būtu nevertu katalikų Gricius, J. Matusevičius. 

’ grįžti prie stabnieldijos. Bū- Svečiams suteiktas pilnas
4

’šavo dievaičiu garbinimą,

LIETUVIAI!!
BALTIKG AMERIKOS LINIJA

tai vienatinė ir pirmutinė Linija ku
rios laivai plaukė stačiai į Klaipėdą

—1926 ir 1927 ni su lnrriais_ekskursantų.
Į - - Pinu. Z. V. Kulikaitis 

Rast. P. Elseika.

Tokiu vte nemažas skaičius. «. v

4

K. K. U.

į jį lt1 r K !
i i 1 | ■

1'
4

u§ids šiiį laikų vejos
J M

t: krikščioniiy pėr4 
sekiojimai pasibaigė,, prasi
ėjo herezijos bei klaidati- 
kystės. Ir beretikams tikė
jimas rūpėjo. Juk jie mato-' 
mat yra ilgai, ilgai svarstę 
tikėjimo dalykus, kol prie 
klaido.s'-priėjo. Jiems kas gal

žjimo srityje — tai tiįy- 
bos težino jirtitts ir nenore j i- 
iįtas pažinti. Apie ką žmo-

-nepaiso to jis nenori ži- 
^-nritrnė apie tai rūpintis. 
^Kitais žodžiais, dabar žmo- 
sjr'įfe višai mažai tepaiso' apie 
£s*i5ievą. Žinoma, čia ne kalnnepatiko katalikėj tikėjime:
.r^bama apie tuos ištikimus 

N Dievo tarnus, kurie Jį ųjyli 
ir^prvenjr sulig j<r valios; 

•?-- Tokiu vra'nemažas skaičius.
■ Jy * *

’ . Bet čia kalbama apie žmo-
v •
C -

Šiais laikais svaruiauMas 
e - pasaulio obalsis tikėjimo da- 
-'"Mykuose tai visatinis indife

rentizmas bei nepaisimas.
•’>’ „ Vpepians taip nebuvo.

• Stajtfnęklija, nors buvo žiau- 
’ ri. ir klaidinga-, b<»t tikėjimu 

rūpinosi ir savo dievaičius 
geybė kaip įmanydama. Pir- 

- miaįu§ieji krikščioniai buvo 
begalo uolūs ir karšti tikėji
me ir Dievo meilėje. Jie 
vę, heretikai tikėjimu rūpi- 
jime ir Dievo meilėje. Jie 
nepaisė kančių, tik paisė ti
kėjimo. .ličius buvo nebai
sūs nę žvėrys, nė ugnis, nė 

t visokie kankinimo prietai- 
' sai. Vienas daiktas, kulio 

jie bijojo tai — Įžeisti Die
vai ir pamesti tikėjimą. Var
gu kada žmonijos istorijoj 
bus tokie uolūs tikėjimo iš
pažintojai. kaip kad buvo 
pirmieji krikščiomakj)orse- 
kio.pmo metu.

Bet ir patys krikščionių 
__  persėkiotoĮaubuvo uolūs sa-

gal su kuriuo tikėjimo‘įsa
kymu Vie galėjo susigyventi 
dėl savo kūno silpnybės bei 
geidulių stiprybės; gal dėl 
jų išdidumo nekurios Dievo 
mokslo dalys jiems buvo ne
prieinamos bei nesupranfa- 

----- If^uLien nebūtu bū -

norėjo sąžinės laisvę iškovo- 
tį, kita j^isū vėl ste 
rezijas naikjnii. !>kąudu 
mums dabar žiūrėti atgal į 
tas kovas, žiaurumus ‘.ir 
kraiyo praliejimą dėl tikė
jimo principų bei įsftikini- 
mųj/bet vjfc dėlto galime pa-. 
sakyti, kad tikėjimu rūpin
tasi ir jį laidyta pirmutinio- 
jo gyvenimo pareiga. K

Dabar gi žmonijoj viešpa
tauja indiferentizmo bei at
šalimo obalsis tikėjimo da
lykuose. Bet ir tas obalsis 
ne pastovus. Tikėjimo in
diferentizmo mada lyg bai^ 
giasi. Žodžiu, tikėjimas v- 
ra toks svarbus gyvenimo 
klausimas, kad jo ilgai Už- 
miršti bei ignoruoti negali
ma, ,

ąįĮ^Oųva 
iiavime 2Jid

, Bayonue? NU jį 3 vaL 
po pietų; besvarstant I<. Ja 
S. y organizacijos reikalas, 
įimtai apkalbėta kas Imk 
VD-ko” redakcijos. Dair.e-' 
’’s korespondentų (Kas to- 

skundėsi, kad jie pa
rašę korespoiSd:>.« ijų į 
bet ne tik korespondencijų 
nepatalpino Į organą, liet nė 
jokio atsakymo neduoda, dėl 
kokios priežasties netiljM).

Visgi .galima pe?*organą 
pranešti dėl kokios priežas-

J^r EcoM«mical Transp'ortptio*

Ame-Didžiausia Sensacija 
rikos Didžiausia Išdirbyste

r

PROTOKOLAS
L. D. S. Ne\v York ir New 

.Tersey apskričio suvažiavi
mas Įvyko lapkričio 20-tą 
dieną po numeriu 15 E. 23rd 
St., Bav^nne, N. J.

Suvažiavimą atidarė Su 
malda pirm. L V. Kulikaitis 
3:15 v. po pietų.

I

Dienotvarkė perskaityta ir 
priimta.

Protokolas perskaitytas ir 
priimtas.

Atstovai dalyvavo suva
žiavime sekanti: I. V. Kuli
kaitis, A. Karias, V. Dau
baras, P. Elsęika, J. Milius. 
S. Sidaras, A. Mickevičius,

lvn, N. Y. LDS 1? kuopa 
paaukavo i LDS. N. Y. ir 
N. J. apskričio iždą $5.00.

Buvusios pikniko komisi
jos tik vienas narys dalyva
vo, tai jos raportas paliktas 
kitam suvažiavimui.

ūšyti laiškus 
vusię pikniko komisijos 

nariams, kad prisiųstų pilną 
raportu buvusio pikniko 
valdybai.

Skundas.
Atstovai nusiskundė, kaM 

rašę Į laikrašti “Darbinin
ką” Įvairių žinių, bet nepa
talpino ir jokio atsakymo 
nedavė. (?)^ Nutarta per
spėti “Darbininko” Redak-

tons . . . hydro-laminated 
camshaft gears . . . mush- - - ’
. . . AG cil filter ir AC 
air cleaner.
Visose dalyse karo yrą vi
sur pagerinimų ir yra 

ąasni ir tifri daug pageri- Pučo spalvų.
nimū ne vien tik išvaizdo
je bet ir atsargume. 
Didesnis ir geresnis Chev
roletas šios gadynės ir su 
mažu persiuntimu. 
Inžinas yra pagerintas su 
allov “invar strut” uis-v . z

Ir vėl Chevroletas padirbo
ir išleido netikėtai aauja , _ B
kara, kurio pardavimui fKįom type valve tappets 
dirva yra labai plati ir 
veikia Amerikos didžiau-

•.rsios išdirbyste s.
Yra sųbudavoti* daug di-

tįe$ netilpo. Korespondentai 
turėtu būti tinkamiau iver- * • 
tinti. Kiekvienas laikraštis 
turėdamas daugiau žinių iš 
įvairių vietų yra Įdomesnis.” 
Korespondentai dirba iš pa
sišventimo be .jokio atlygini
mo. Tad N. Y. ir N. J. Ap
skričio dalyviai ir pageidau
ja*, kad “Darbininko” re
dakcija daugiau skaitytūsi 
su korespondentais,

Buvo skundas N. Y. ir N. 
J. apskričio piknikofrengi
mo komisi jos, kuris Įvyko 4 
d. liepos. Komisija pasiun
tusi į “D-ką” pagarsinimą 
minėto pikniko. Laukė apie 
tris ar keturias savaites, bot 
pagarsinimas nepasirodė ir 
nė. atsakymo nedavė. Pa
siųsta plakatas /minėto pik
niko. Vistiek nepagarsinta, 
i^nė atsakymo nedavė dėl 
kj>xių priežasčių nepagarsi- 
no. Piknikas nepavyko iš 
priežasties nc'išgarsinimo. 
Visi rūgoja ant-redakcijos 
u-ž nepagarsinimą.

Už tą apskričio dalyviai
____ t 

kad panašūs- atsitikimai 
daugiau neat.sikarfotiL

L. D_S. N. Y. ir N. J. 
Apskrimo Valdyba:

Pilni. T. T”. Kulihaitis,

Ateikite! Pasižiūrėkite ir 
išmėtykite ir matysite 
koks jo greitumas ir jėga 
ir kaįp tūkstančiai kitą e- 
same tikri kad ir Tamsta 
surasi, kad šis karas yra 
pasaulio gažumėlis žemos 
kainos automobilius.

Touring 
The (\nipe 
The 4-Door 
Sedan 
The Si Mirt 
< ’nbriolet 
The Ini|>erial 
Landau 
’į-Ton Truck 

l('luixxix Olllij) 
1 Ton Trtu-k 

(Ch<ixxii (Hilu)

,- '’n

Ali Prirėš £, <>, b. F+lnt, 
Mieli.

> . *

Chevrolet Motor Company j
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston .7

vo stabmeldiškame tikėJTmę?"P’.’VatvėiiaK, T: 'fumsys' B. eiją.Jsad daugiau skaitiĮūsi ( įnjĮ-tino jj- nągeidauįa,
su žinių, rašytojais. Tas dar
bas palikta valdybai.

Nauji Įnešimai
Įnešta ir nutaria rengti ap- 

vaikščiojimus LĮetuvos” Ne- 
priklausomvbės X) metų su
kaktuves. Kur liesi rand? 
A. L. R. K. F. skil iu ir mč-

v. •

kas tuo darbu nesirūpina, 
IMIS, kuopos turėtų sušauk- 

•ti viešą susirinkimą ir pra
dėti darba.

X

Bet jie, žiūrėkit 
smarkumu ir uolumu vertė 

, krikščionius giižti Į stab- 
meldiją. Reiškia, jiems ti
kėjimu-? rūpėjo.

balsas.
Valdybos Raportai

i ... .

Pirmminkas- išdavė rapor
tą ir pažymėjo, kad dirbęs 
kiek buvo galima.

Iždininkas savo raporte 
pažymėjo, kad So. Brook-

ROSTON O>mmonwe:ilth Ch^v. Co., 
949 CoiunionneaUh Avė. 
(ROSLINDALE: ML Hope Motor 

■ So4es. 409 Hyilc ž’ark Avė.
ARLINGTON: Arlingiton Auto Co. 

(LEXINGTON : Svodlund Chev. Co., 
35 Be<lfor<l St.) •

EVERETT: Melnnson Bros., Ine., G3 
(’helsea St.
(REVERE: Melanson Bros., Ine., 
282 Brojuhvay)
(CHEI.SEA: McBride Chevrolot Co., 
9 < ’ross St.)

! (tVISTHRoP: O«-ean Spray Garaže) 
ROXP.rRY: Grove Untt ChcvrMot ('o., 

458 Riiie H iii Avė.
NORWO<U>: Town Sų. Clievrolet Co. 

rWIWHM. S? Mečiam. Ipc.
'('s nepaduodate korės- AVELLESLEY: Stock &NcAdamį

I

Tėmykit Siu \92<8 metu ekskursijas 
' tiesiog į Klaipėdą ir prie jų prisidėkit.

»1 Iš anksto pasirūpinkit reikalingas 
popieras.

---------- ~v*

; KAINOS LAIVAKORČIŲ Į
Į KLAIPĖDĄ

! Trečia klesa______ $107.00
į }Ten ir atgal tiktai $181.00
• Turistinė TTT klcsa.._$ 122.00 
! Ten ir atgal tiktai $2032)0
[ Valdžios taksai atskirtam..

t.

M& -

s

. Kitą suvažiavimą nutarta 
laikvti Paterson. N. J.

Nesirandant svarbių rei
kalų, suvažiavimas uždary
tas malda per pirm. T. V. 
Kulikaiti 6:10 vai. vakare. 

T------------------------ ------- —-----------------------------------------

ĮIRIŠ 
LIETUVOS 

PER HAMBURGĄ 
Mūsų, populeriais laivais

raas ir švarumas visose 
klesose , 

Ypatiškai Vadovaujamos 
Ekskursijos

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

DORCHESTER: Columbin Chevrolet , 
Company, 519 ('oltimhią Romi (Up- 

hams Gomer) 
(MEDF0RD: Atton & Jonės Ine., 21 
RlverslUe Avė.)----- - ------------- -------
tSTONEHAM: Stoneham Sales an<l
Servlce Co.)
(MELROSE : Flel<l Motor Sales)

DEDHAM: Dedham Square Chevrolet 
Company, IVasbington St.

BEI >FOR1>: Mi'hlIess^^Garage.
\VALTHAM: E. O. M^kivej^'

CAMĘRTDCKr Cnmbridge Motor Rigton Su
277 Ma«S; Avė.

* r.'ambridge Motor Co., 1939 Mass.

4
SALĖKI: McKenzie Motor Co., 274 

Derby St.
MA-TTAI’AN: .L J. Delaney, 1509.Blne 

Hill A Ve.
- tHYDE-PARK: J. 

Hyde- Bark Avė.)
1VOBURN: Lynch Motor Sales
KEADTNG: I.ynch Motor Sales

I 

Raštininkas P. ElseiLa. ’
' X . _ ____ _ -r-

— PtImV^ls. Skundas nepil
nas, nes
pondentų vardų,- kokios ir' iš 
kur korespondencijos buvo 
siųstos ir netilpo. Mes ro
dos prisilaikome ii- Tamistu 
pageida vi fno. korės pondeii--— 
rijas talpinti arba duoti vie
šą atsakymą. Pasidaro klai
dų, ir kas jų nepadaro, bot 
tai dar nereiškią, kad mes 
korespondentų darbą ir pa- 
štš v‘ė n l i i n a n c i ve rt i n t u me,—

• t

Apskričio pikniko skelbi
mas rodos buvo pasiųstas L. 
D. S. testinės, sekretoriaus 
ar administracijos vardu* ir 
su tuo įvyko klaida. Rodos, 
kad toji klaida buvo laiku 
išaiškinta. Jeigu ne, tai da
bar atsiprašome.

Klaidos dažniausia pasi
daro, kuomet gauname laiš
kus vienam ar kitam skyriui 
adresuotus ir ant vieno lą-Imiesi adresuokite L. D. S. 
po popiero surašyta visokie Prisilaikydami šios tvarkos 

išvengsime kb'.idų ir klaidai 
pasidarius žinosime kas kal
ins“ UŽ pmtrryte klaūlą.------

216 Washinjrtoi« St.- 
(ATLANTIC: North Quincy Garage, 
133 Hancock St.j. 7

NEIVTON: Stimr; < hev.'Co:. 4.34 Wash<

(ĮVEST NEIVTON: IV. J.
50; Av<>. I

:XQ^ANTI M: Silver Lake Chev. Co,
4J4 \Valerto'.vn SC 

ĮVAITERTOU'N: Danicls Chevrolet Co, 
/ M7 Mt Anburn St. • 
CANTON: Morse & Mullin Motor Ct, «

Ine.

reikalavimai: užsakymai,
skelbimai, korespondencijos, i 
klausiniai ir t. t. Tad dar j 
kartą prašome ži ihms,. korės - 
pondeuci įps, sfte i psnius i r t. 
t ądreluioti “Darbininko”' 
redakcijai arba nors, sura
šyti kas priklauso redakci
jai ant atskiro popiero. Vi
sus skelbimus, prenumera
tas, pakeitimus adresų,spau
dos darbų užsakymus, kny
gų užsakymus ir t. t. adre
suoti tiesiog “Darbininkas.” 
(Mėnesinius raportus siųski
te ir kitokiais L. D. S. orga
nizacijos reikalais kreipda-' 

j miesi adresuokite L. D. S.

WATERBURY, GONN.

LDS. 5-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sau
sio 15 d., 192P 
prastoj y i etoj.
visi nariai susirinkti, nes tu
rime svarbių reikalų. Pra
sidėjo mūsų brangios orga
nizacijos vajus. Stokime vi
si į darbą. Žinome, kad jei
gu riši stosime į darbą ir 
veiksime išvieno, turėsime ir 
pasekmes. Be to, bus renka
mi atstovai į apskrieja su
važiavimą. Taipgi visi turė
tų užsimokėti mėnesines 
duokles. ‘Labai yrą nemalo
nu prašynėti mokesnių. Ga
lite ateiti ir *be jokio vargo 
užsimokėti.

t ir kiti svarbus re i kak
i rišti ir jau šiais motai 
j rosime vesti geresnę tvarką?
ir prisilaikyti mūsų or 
zaci jos konstitucijos. - 
___ L v. p. x

PRANEŠIMAS LDS.
apskričio kuopoms:

I '•
- u.. . r_ . _______

LDS. Conn. Aj^cričio 
tinis x suvažiavįBis .į 
sausio 22-trąx dieną, 192 
Švč. Trejybės parapijos s 

itainėjį 41 Capitol Aveniu 
Hartford, Conn..

Nepamirškite Sesijos prasidės 1:30 
atsivesti ir nauju narių. Pas P° pietų. • Kuopos 
W tartai" TTebtariausia ^UuteskąitlimĮM_4^S 
na ir galūtUm^siirasti nauju ^i delegačių išrinkti į žį. 
LDfil parfc ir /‘Darbiniu- suvažiavimą, nes 

. ’ „heni’? Tik reikia k”" ™TwVa
dirbti. . -

P. Jokubanįjras, Rast.

—- ja » .——
LIETUVOS

- Per BBEMEN’4
Didžiausiu ir Greičiausiu * 

Vokiečių Garlaiviu^ ’ _ 
COLUMBUS - 

arta kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai— ti & miegamieji 

NORTH G Eit MAN 

L L O Y IK 
65 Stato St, Boston, Mani.

i

t

/

n;~

i

‘TIESOS AIDAI” •
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian

tis dienos klausimus.
Prenumerata metams.............   :..........$1.20

k Atskira knygelė.......................  .10c.
Adresas: “TIESOS AIDAI”

f -I 
j • J

Keliaukite valdžios latvius— “Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pas DETROIT, MICH.

• 4 ”*£ į. “

* 1624 E. Falls St, Niagara ralis, N. Y

- iy?

• ». ė

bus renkama. Ir ko dai 
yra delegatų to gėriau-, 
išrinkti valdyba. ' '

Priegtam bus raportu 
atstovo į buvusį seimą.

• • _

Nepamirškite, sausio 22-j
LDS. 72 kp. susirinkimas

įvyks sausio 15 d. Senoji Hartford, Conn., bus



v •

I

<W _kad klebono sprendi-.^ apskr

A-

I

konferencijos rius, kim jie 
gi neturi nei viams * isiskvei

o laisvu
e-

energingu susipratusių kata
likų vadų.

ma ūkininku sėjų pabaigė 
rugsėjo pabaigoje bei.spa-

.  . . .  . i

mas nėra teisingas.
Tik tuo būdu tegalima bus 

apsaugoti nuo bedievių ypač
•v v •

~ 1. B. Turyenev

PAKARTI JĮ!

kad jiems pritarė Genevoje 
p. Voldemarais o Berlyne p. 
Kairys su PJečkaičiu.

draugijas, kam neišmetė iš 
savo draugijų subedievėju- 
sius narius. Nėra mažiau
sios abejonės, kad katalikų 
apsileidimas, nuolaidumas,

'—

».> i • -if .

4 V*

*vn:

Y '••iv 
i .

• !1 i
Daugiausia šį paėuesįpa-

kdtfiUkybėV- pipiro jj
draugijos konstitucijoje ir

• negali draugijos apsaugotiY-andERipAY

4«

, ASSOCIATION OF LABOR 
•s ■econd-claa* nttar 8ept. 12,19UJ at tbe post offlce Bostoo. Mm

uoder Uw Wct of Marki a, ■
k» tor maillng at apačiai rate, et poatage proTided for to Secttoo 1108 

Act of October K 1917. authorized trn Joly 1% lAlST*
f 8UBSCRIPTIONRATK8: ... f PRENUMERATOS KAINAI
NMtto yearly..................... SAfiO IAmerikoje metama

Pmlgn yeariy ................................ 85.80 .Užsieny uotams • • <.• • w e • w •
“*—»tfc once per week yeariy. .8250 Vieną kart~fcavait6je metama

Ign once per week yeariy....83.00 IUžsieny vieną kart sarai
“D ABBINLKK A®

Broadway South Boston, Mas
Telephone South Boaton 0620 • k

KONKORDATAS

.$2.50
$3.00

ką p, BiblistaC rašė “Drau
ge,” kad Voldemaras, dary
damas konkordatą su Šv. 
Sostu, reikalavęs vyskupų 
Staugaičio ir Reinio praša
lini ino, tai reikia bijotis, kad 
konkordatas bus dabartinės 
valdžios interpretuojamas.

Abelnai sakant, galima tik 
pasidžiaugti, kuomet valsty- 
be, ypač toki, kuri didžiu- 

Įj^įnoje -yra katalikiška, pada- 
Y.ro konkordatą su Šv. Sostu. 

Yra tokių reikalų, kurie pa- 
liečia lygiai Valstybę kaip 
'ir Bažnyčią. Aišku, kad to
liau reikalų normavimas per siaurai partiniai. Pagalios 

tartį, arba konkordatą y- nėra ko norėti, kad tautinin- 
|hk;ra abiem pusėm naudingas, kai su -konkordatu apseitų

Užtat galima tik pasidžiaug-! švelniau, kaip su valstybės 
|\Įi, ’ kad konkordatas tarp ^konstitucija.
„--Lietuvos ir Šv. Sosto tapo Beje, kalbant apie konsti- 

padarytas. Į tuciją, neprošalį bus čia pa-
< Nereikia tečiau pamiršti, žymėti, nors ir ne visai vie- 
’kad konkordatai su Šv. Sos-' toje, vieną kuri j ozą vysku
pu yra tai sutartis galingo su PU priesaikoje. Taip kitko 
bejėgiu. Šv. Sostas yra be- Xra žodžiai: “Prisje- 
jėgis. nes neturi gi_______
jėgos. Iš kitos gi pusės, kad 
ir mažiausia valstvbėlė turi 
fizinę jėgą.
T Užtat konkordato pildy

simas ar nepildymas, aiškini- 
'■*'*— : pusę, ar į aną, pri-

- nuo pasirašiusios 
^onkordata civilinės val- 

geros valios. Todėl 
jį konkordato Lietuvos su Šv. 
/Sostu aiškinimas pareis daų- 

X ogiausia nuo Lietuvos val- 
. Čia tai ir gludi kon- 

įykordato pavojai bažnyčiai 
^Pav. XI konkordato straips
nis sako: “Jo Šventėnvbė '' . * 
sutinka prieš paskirdamas 
arkivyskupą, diocezijų vys- 
kupus, vyskupus padėjėjus, 
eum iere successionis, kreip

ės į Respublikos Preziden
tę, kad įsitikrintų, jog Pre- 
ridentas neturi politinio po- 

J^būdžio~*priežasčių prieš jų 
kandidatūras.” XVIII-me 
straipsny pasakyta: “Lietu- 

Fvos. Respublikos teritorijoje 
^o^gali gauti parapijinės be- 

i neficijos, išanksto negavus 
ausybės sutikimo... Tie 
ėnys, kurių veikimas y- 

ręs priešingas valsty- 
s saugumuiM (negali gap- 

i parapijos), 
ledu pūnktu. sveikai val- 

aiškinami, gali būti la- 
i valstybei naudingi. Tuo 
u valdžia gali neįleisti į 

vyskupus, ir į klebonus, sa- 
.dkysim lenkilojančių, ar ki

lų valstybės priešų. Bet,
, valdžia gali aiš- 
ip, kad visi ne val- 

Ebs^partijos žmonės yra 
iės priešai! Tas Lie

koje dabar yra kaip tiktai

Taip kitko 
“Prisįe-J 

inkluotos kiu ir prižadu visu lojalumu 
'gerbti pats ir įsakyti mano 
dvasiški jai gerbti “Konsti
tucijos pastatytą vyriausy
be.” . ’■

Klausimas, kokiai vvriau- 
sybei vyskupai, prisiekė 
17-tą gruodžio: konstituci
jos, ar kariuomenės pastaty
tai ?

Vilnius ir so 
cialistai

Gruodžio 18rtą Berlyne i- 
vyko “Žiemių Rytų Socia
listų” Konferencija ir svar
stė Vilniaus klapsimą. Kaip 
praneša “N-nos” tenai daly
vavo Lietuvos, Lenkijos* Vo
kietijos, Dancigo, Latvijos, 
Rusijos, Švedijos ir Danijos 
socialistinių partijų atstovai 
ii Plečkaitis.

Plečkaitis teisinosi, kad 
jis ir jo sėbrai “nė sekundos 
nemanė Lenkijos pagelba 
savo planus vykdyti.” *Tor 
liau jis pareiškė, kad “kai 
nors vienas Lenkijos karei
vis įžengtų į Lietuvą, jj^es 
tuoj protestuotume prieš vi
są pasaulį ir lūpose su pro
testu pasitrauktume iš Len
kijos.” Tai ir viskas! Pa
sitrauktume iš Lenkijos! Ži
noma jei mielas draugas Lu
koševičius panorėtų' skirtis 
su savo mielu draugu, Pleč
kaičiu, pripasakojęs jam 
tiek daug- “sekretų.” Jo
kiais pasiteisinimais Pleč
kaitis neūžbaltins to juodo 
neužginčijamo fakto, kad jis 
buvo Rygoje ir Vilniuje ar
timuose konšachtuoSė su ar
šiausiais Lietuvos priešais, 
lenkais, ir da-gi tuo momen
tu, kada jie rengėsi Lietuyą 
pralyti, ir kad jis ir dabar 
tebesiglajidžia po baltosios 
“vištos '-sparnu. : .

Lietuvos soeial-demokta- 
1 tų atstovai Kairys ir JĖpštei- 

nas pasisakė už išsprendimą 
Vilniaus klausimo

nuo subodifevėjįmo, jei jos 
nariai nėra ypatingai 
pratę ir būdrūs katalikai.z 
^Draugijos hedievėjimas 

paprastai prasideda nuo to, 
kad įsiskverbę į draugiją be
dieviai metus-kitųs šventva
giškai atlieka ““velykinę” ir 
tuotarpų draugijos susirin
kimuose varo agąitaciją už 
priverstinos *4 velykinės ’ ’
panaikinimą. Tuo pačiu lai
ku jie paprastai sugeba į- 
siskverbti į valdybą ir už ke
lių metų piatai, kaip koki 

bekataiikiškos, bet griežtai nors “Sveiičiausios Jėzaus 
Širdies draugija jau turi pa
sirinkusi savo draugijos or
ganu 4 4 Laisvę.” “Keleivį” 
ar kokį kitą tiems panašų 
bedievišką lapą! Ir bedie
vėj imo procesas užbaigtas! 
J&eresnieji katalikai pasi
traukia palikę įmokėtus pi
nigus bedieviams, silpnes
nieji gi, jei. ir ne visai su- 
bedievėja, tai paprastai vi
sai nuo katalikybės atšala. 
Iš to katalikams yra ir mo
ralinis ir tankiai piniginis 
nuostolis.

Iš to, ką čia pasakėme, be
rods aišku, kad vien reikala
vimas atlikti velykinę išpa
žintį toli gražu neapsaugo
ja katalikų pašalpinių drau
gijų nuo bedievių. Galima 
konstitucijoje minėti, arba 
neminėti velykinę išpažintį. 
Tas nesvarbu, nes ir be to 
yra žinoma net iš pradinio 
katekizmo, "kad katalikas 
privalo atlikti velykinę išpa
žintį. Užtat būtinai reikia 
įrašyti į konstituciją šie trys 
punktai, būtent, kad: 1. Na
rys turi būti praktikuojantis 
katalikas, 2. Nekatalikas ne
galį būti priimtas į drau
giją ir 3. Narys pametęs ka
talikybę ' privalo būti iš 
•draugijos išmestas/--—Tenai, 
kur yra parapijos, teisę 
spręsti apie atmetamo ar iš
metamo nario katalikybę 
reikia-palikti klebonui, pa
liekant nariuL apeliacijos į 
vyskupą teisę, jei jam atro-

talpinės draugijos laiko me-
tūliui susirinkimus ir renka* 
valdybas. Neprošalį tad bus 
paminėjus tą ligą, kuria ne 
viena jų serga ir nuo kurios 
nemažai jų yęa mirę jei ne 
materialiai, taiTneraliai. Čia 
kalbame apie katalikiškąsias 
pašalpinias draugijas turin
čias" tankiausiai šventųjų 
vardus. Deja, yra jau ne
mažai tokių, kurios dar te
besidengia šventųjų vardais, 
bet senai jau yra netik ne-

Lietuvos social-demokratų 
ne tik tuščias, bet Vilniui 
pavojingas pageidavimas. 
Ge>rai visiems yra žinoma, 
kad. lenkų socialistai visu-
pirma yra nacionalistai i?1 
tankiai net. šovinistai o tik 
paskui socialistai, _Ar rei- 

a geresnio pavyzdžio, kaip 
“socialistas” Pilsudskis? 
Jei ateity lenkai socialistai 
panorės pravesti “bešališ- 

plebiscitą Vilnijoje, ga
lės pasakyti savo lietuviš
kiems “draugams:” Jūs pa
tys to norėjote!

Kui-kas daugiau‘diploma- 
tijos jparodė lenkų sociaūs^ 
tų atstovas, Niedzialkowski^, prieškatal i kiškos. 
Jis tik pasaky, kad^viskas 
bus gerai, “kai demokratija 
paims viršų Lenkijoje ir 
Lietuvoje.” Tuomet, girdi, 
viskas būsią išspręsta “tau
tų apsisprendimo principo 
pagrindu.”^ _ ,

Bendroji I 
deklaracija irgi neturi nei 
vienos originalės minties. 
Ten kartojama visiems aiš
kus faktas, kad Genevoje 
Vilniaus, klausimas nebuvo 
išrištas; kad konferenciją 
stpja už tautų apsisprendi-.^eišmanvinas ir žioplumas 
mo principą ; kad “Lietuvos^ -1----  1' v~: J

j Lenkijos konfliktas yra tik 
■dalina problema tų lytų Eu
ropos klausimų visumoje” 
ir tie klausimai tegalį'būti 
išspręsti.. . po socialistinių 
partijų vadovybe!

Abelnumai ir propogan-
' da!
. Įdomi yra nebent ta de
klaracijos -dalis,r kur perša
ma būsimoms lietuvių-lenkų 
deryboms Šitokius minima
lius reikalavimus: .

“Atidalyti sienas, atsteig- 
ti normalius ekonominius ir 
politinius santikins tarpinio nieko! Gali neiti visai į 
Lietuvos ir Lenkijos, visų 
pirma- atsteigti abiejų kraš
tų susisiekimą paštu, keliais 
ir geležinkeliais; sudaryti 
tam tikrą provizoriumą tei
sinei, politinei ir ekonomi
nei dabartinės neitralios zo
nos gyventojų būklei.” 

* Įdomu čia tas, kad taip 
gražiai supuola ir Genevos 
diplomatui ir susirinkusių 
Berlyne socialistų ir pačios

Kas Čia kaltas? Kad ka
talikybes priešai deda pa-, 
stangri patraukti jas savo 
pusėn, t ii natūralu. Nega-, 
Įima jų užtai kaltinti. Kur 
kas labiau reikia kaltinti 
čius katalikus, d na-

daug, labai daug, prisidėjo 
prie draugijų atidavimo be
dieviams. bet mums rodosi, 
kad nėra tai svarbiausioji 
katalikiškųjų draugijų be- 
dievėjimo priežastis. Svar
biausia to priežastis yra ta,, 
kad veik visų jų konstituci
jos yra paremtos ant labai 
silpnų katalikybės pamatų.

Kokio,^įrodymo konstitu
cija reikalauja, jog esantis, 
ar naujai istojantis narys y- 
ra katalikas? Nagi nieko 
kito, kaip tik velykinės iš
pažinties atlikimo! Daugiau

p surinktais da
viniais bulveki i prasidėjęs 
rugsėjo <m. pabaigoje, dau

 

gumos ūkininkų buVo baig
tas spalių mėn. pirmoj pu
sėj.’ Bulvių derlius bendrai 
respublikoje apskaičiuoja
mas 176 cent. nuo ha, arba 
22 proc. mažiau negu 1926 
m. ii* 20 proc. mažiau negu 
paprastai (t. y. vidutiniškai 
per paskutinį penkmetį) už
derėdavo. Atskirais rajonais 
užvis geriausias bulvių dor*' 
Uus surinktas__ Klaipėdos
krašte — 222 cnt. ir Šuval- 
kijoj —* apie 200 cent nuo 
ha. Žemaičiuose bulvių su
rinkta apie 150 cent. nuo ha, 
o kitose apskrityse nuo-150 
iki 200 cent. nuo ha. Ben
esąs judrių derlius apskai
čiuojamas, 1,221,2 t. tonų, 
arba 26,5 prde. mažiau, negu 
pernai. Supuvusių bei ligų 
sugadintų bulvių kiekis šie
met bendrai respublikoje 
siekia 8 proc., t. sk. Trakų 
apsk. bei Klaipėdos krašte 
daugiau kaip 20/proc. Ki-. 
tose apskrityse bulvių supu
vo daug mažiau. Palyginti 
su praėjusiais metais, šiemet 
bulvių supuvo tiy2 karto 
daugiau, -mecu pernai, bet 
kuone 3 kartus mažiau negu 
užpernai.

Rungelių derlius bendrai 
respublikoje apskaičiuoja
mas 252 centnerių nuo sa. 
arba 13 proc. jnažiėu, negu 
periiai.' Atskiromis apskri
timis runkelių derlius x svy
ruoja nuo 118 čenf; '(Trakų 
aps,) iki 350 cent. (Klaipė
dos kr.). Visose kitose aps
krityse runkelių derlius ap
skaičiuojamas y579>4 t. tonų 
arba 19 prpc/mažiąu, negu 
pernai.

Kopūstų derlius šiemet 25

lių mėn. pradžioje. Žėmai- y ' 
čiuos'sėja užsitęsė jjervfeį'Ą 
spalių.mėA. ir kai kuriuos ■■ 
Kretingos bei Tauragės aps. 
valsčiuo dar nebuvo giluti-' 
nai pabaigta iki spalįųupėn. 
pabaigos. Žicminitt-paselių. 
plotas daugumoj apskričių^ 
palyginti su praėjusiai^ 
tais, kiek padidėjo (2—5 g' 
prq£.), o Klaipėdos krašte < 
sumažėjo (17 pi-oc.). 'Paiją~*Į 
pytais apskaičiavimais benčg^ 
drai respublikos žieminių 
pasęlių plotas padidėjo 10,6 
t..La. arba apie 2,0 proc. J-/ 
sėti javai sudygo gerai ir 
lapkričio mėn. pradžioje bu- Į-' 
vo vertinami taip: Žiemk.. 
rugiai ir kviečiai daugumo
je apskričių laikomi geresni 
už vidutiniškus, Žemaičiuose 
ir Klaipėdos krašte kiek že
miau, negu vidutiniškai. Do- % 
bilai (jaunieji) Suvalkijoje 
bei Klaipėdos krašte laiko
mi bendrai geresni kaip vi
dutiniški, o kitose pskrityse 
i— kaip geri^ Palyginti su - 
praėjusių metų indėnių, 'do
bilai vertinami beveik taip -a 
pat, o žiem. rugiai ir kviė-> f 
čiai kiek blogiau. r J

Pasibaigus lauko darbams; 
padieniams darbininkams 
mokestis visose apskrityse 
kiek sumažėjo (8—15 proc.) 
Bulbiakasio metu bendrai 
respublikoje buvo mokama 
per dieną, duodant maistą, 
darbininkui 3.3 lt., o darbi
ninkei — 2,4 lt. ; be maigto 
1,0—1,5 lt. brangiau. Pa
dienių ddriHrrrnkų*-' i 
niekur nebuvo.
• I ■ ■■■■■■—

’ •_ -z

Vėliavos ir Organi-
bažnyčią, g51i priklausyti 
prie kokios Uoli bedieviškos 
organizacijos, gali pliaukš
ti, ką tik nori prieš Dievą, 
gali išsijuosęs dirbti su be
dieviais prieš katalikų orga- 
nizacijas ir spaudą, gali 
skaityti ir platinti bedievių 
spaudą, gali remti visokio 
plauko “niezaležnikus,” me
todistus, Y. M. C. A. ar Y. 
W. C. A. ir kitokius pro- 

Lenkijos pageidavimai ir] testantr.s, — bet jei atlieki
s\kį į metus išpažintį esiitas draugijas, dmriose uėjra išskiriant Žemaičių, daugu- 
“katalikas!” ir niekas tavęs 
negali iš draugijos išmesti!

proc. mažesnis už pernykštį 
ir apskaičiuojamas bendrai 
respublikoje apie 150 cent. 
nuo ha. Atskiromis apskri
timis kopūstų derlius sby- 
ruoja nuo 84 centn. (Trakų 
apskr.) iki 181 cent. (Kau-

, o Klaipėdos 
krašte iki 331 centn. nuo ha.

Kai dėl žieminiu javą sė
jos, tai visuose apskrityse,

tai musų specialybė ir ilgų metų prak- 
tika. Darbas artistiškas. Kainos temo®.

M. A. NORKŪNAS ’ < - ‘
16 Pleasant St. Lawrance, Masa.

Tai atsitiko 1803-ais metais, — pradėjo pa
sakoti ri^ano pažįstamas: — neilgai prieš Aus- 
terlico mūšį, pulkas, kuri ame-aš tarnavau Jjįgri- 
.ninku, stovėjo Moravijoje.

Mums buvo griežtai įsakyta nevaržyti ir ne
skriausti vietosygyventojų; jie ir be to žiūrėjo 
į mus šnairomis, nors*mes ir skaitėmės jų sąjun- 
gininkaiSi

Aš turėjau posnmtinį, buvusį savo motinos 
baudžiauninkų, vardu Jurgis. Jis buvo teisin
gas ir tykus žmogus; aš pdžinau jHš/mažfens ir 
elgdavaus su juo, kaip su draugu.

Štai, kartų namuose, kur aš gyvenau, kilo 
’ didžiausias riksmas ir dejavimai: šeimininkei 
i buvo pąvogta dvi vištos ir-ji toje vagystėje kai- 
. tino mano -pasiuntinį Jurgį. Jis teisinosi, šau

kės mane į liudininkus.. . •
Jurgis!” Mėginau įtikinti šeimininkę apifeJiįr- 

. gio teisingumų, bet ji nieko nenorėjo klausyti.
Staiga gatvėje pasigirdo sutartinas arklių 

sagų kekšėj imas: tai jojo pats vyriausias va-

“Vogsiu aš, aš, • • « • V

• 
Jis jojo išlėto, storas, sudribęs, nuleidęs gal

vą ir nudribusiais ant krūtinės antpečiais.
įjcė 'jį pamatė, — metėsi priešais jo 

ant kėlių ir visa apsipešiojusi, 
vie ūkė balsu pradėjo skusti ant mano pa
siuntinio, rodydama į įj ranka.

'•—Pone generolai! — rėkė ji! — Jūsų Švie
sybė! Išnagrinėkite! padėkite! išgelbėkite! ta
sai kareivis mane apvogė!

• -* ■*.. * K

Jurgis stovėjo ant namų slenksčio, tiesus

SS=3:

Nepaklausyti buvo negalima. Jurgį tuojau 
paėmė ir nuvedė žudyti. & '

Čia jisai visai neteko sąmones — ir tįk du ą 
sykiu sunkiai ištarė: “Dievuliau 1 DievuliatiP*^' 
— o paskui pusbalsiu: “Dievas mato —/beiš!’’.

Gailiai, gailiai jis pravirko, atsisveikinda
mas su manim. Aš djdžiai nusiminiau. — Juri- 
gi! Jurgi! — šaukiau: — kodėl gi tu niekonftr’ 
sakei generolui!” .

— Dievas mato, nė aš, — kartojo kukčioja*
*

? •

kartojo kukčiodaįf 
, mas vargšas. — Šeimininkė persigando. Ji ne

kaip styga, kepurę laikė rankoje, net krūtinę įtikėjo tokio baisaus sprendimo'ir savu kari 
atstatęs ir kopas suglaudęs kaip sargybą eida- prapliupo ašaromis. .D pradėjo visųir.Jdek^; 
mas, — ir nors žodį tartų. Gal jis drovėjosi tų *vieno maldauti pasigailėjimo, i tikinėjo, kad jos 
visų sustojusiųjų vidury gatvės karininkų, ar vištos atsiradusios, kad ji pati sutinka ^ ’' ’* 

1----- - •_ '■----j—-- _x_----- v-J—.• ~ ✓ Vsuakmenėjo jausdamas užsiuvančią neląin^,— 
tik stovi mano "Jurgis ir akimis mirkčioja, iš
balęs, kaip drobė. . ’ :

Vadas pažvelgė į jį išsiblaškiusiomis ir niū
riomis akimis, sumykė piktai: “Naf.. ” — Jur
gis stovi dantis atkišęs kaip stabas! Iš šalies 
žiūrint tarytum juoktūsi žmogus. *

Tuomet vadas pro dantis iškošė: “Pakarti 
jį!” suspaudė arkliui pentinais šonus ir nu- 
jdjd/oliau, iŠpradžios žingsniu, o pašinu risčia. 
Visi palydovai

aiškinti.
Žinomu, tas viskas nieko nepadėję, 1 

ka, mat, tvarka! Drausmė! — Žeimiu 
dojo balsiau ir balsiau. ,

JiHgis, kuriam kunigas jau buvūd 
paskutinį patarnaviiną, kreipės į ma 

,— Pasakyk jai, tamstų, kad ji im 
tų... Juk as jai atleidžiam * /' ?

Mano pažįstamas, pakartojęs tiiosv] 
nius savo tarno žodžius, prašnabždėjo: “

v'
2 *

k

'f
•» •

i jortik vienas balandėli, kankintnri!’! ir a&ros\pabftfc>
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i^TAT' Varėnos stoty, tai visi.'gy 

; ventojai mielu noru parda
ritėtu. Jau JEtouios p^gsni^ 
kų laikų teisininkas sako: 
“Šeima yra vyrodr moteries 
susijungimas viso gyvenimo 
bendravimui, atatinkamai 
Dievo ir žmogių įstaty
mams.” O krikščionybės į- 
statymai daug toliau "sįęki^ 
Romano elgesys padarė jų 
šeimos gyvenimą priešingą 
ir . Dievo ir žmonių įstaty
mams. Mušimas bendrai ne
leistinas, o nėščios mušimas 
yra didžiausias prasižengi
mas. Romanų sugyvenimas 
buvo galutinai nenormalūs 
ii* negalima kalbėti apie šei-= 
mylią — buvo Cik mažos šei
mynos skeveldros. Tįk ju
ridinis siūlas liko dar nenu
trauktas. Floberis sako, kad 
moteris lygi žydui, kurį vė
jas nešioja, bet yra špilka, 
kuri ją sulaiko prie skribė- 
lės. 'Gal Romanienei tos 
špilkos trūko, bet ne dėl jos 
kaltės. ^Šeimynos pareigose 
jos niekas neauklėjo. Ji vir
to ne šeimynos \ saulė, kuri 

 

šviečia lygia ir įĄmia šviesa, 

 

bet kometa. - Mufimu auklė
ti negalėjo. Sunk ąsti kul
tūringą šalį daba kur į mo
terį žiūrėtu kaip V vergę, o 

 

Romanas taip žitįrėjo. Ne 
bereikalo pati manienė 
nerado pateisinimo žodžių, 
net šioj sunkioj vyrui va
landoj. Romanas mylįs vai
ką, o tuo tarpu vaiko akyse 
mušdavo jo motiną — tai 
žvėriškumas. Gerai, kad vai
ką išsiųnt^gal svetur išaugs 
žmogumi. Cmiškai skambė
jo Romano gynėjų klausi
mai apie santykius su kitais 
vytais: Tai didis motinos į- 
žeidimas. /

-Romaną vadino geru žmo
gumi, patriotu, jis gausiai 
duodavo paskolų, prisidėda
vo prie labdaringų darbų. 
Bet jo labdarybė menkos 
vertės, nes' infliacijos lai
kais, prie žemo markių kur
so už 3 dolerius galėjo va
dintis dideliu šelpėjų. Kaip 
bendravęs pirmininkas pri
vedė prie bankroto ir pats 
prasiskolino.

Vasaros metu, kaitroje, 
kai. visi žmonės numeta dra
bužius, Romanas nešasi sun- 
kius plieno reVolverius. Vi- 
są Amerikos Liet prekybos 
b-vės turtą saugo du sargaį 
su vienu revolveriu, o Ro
manui jį paėmus neliko ne. 
vieno. Prof. Tumėnui ve
žant didelę pinigų sumą 

]u _ jei su vienu nenušaus, [duoda ti vieną^ revolverį. Pa- 
antrą pavartos. Taip ir pa
darė.

“Šeimynos gabijos margos
skeveldros”

“ Trečią kaltinimo kalbą pa-

r *. ■

(Tąsa nuo 1-mo pusL)
• *y.

renimą, 
eimy~ 

indu ir saule yra 
eimyna be meilėsne- 

normali, kaip nenormalus 
augalas, negaunąs sąMlėS .Iš 
nenormalios, pakrikusios 
šeimos negali būti normalios 
jaunosios kartos ir iš jos

VILNIUJE ,

Šiuo metu yra Vilniuje

V
‘V
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eiti. Kai šeimos Torma su- 
sikeria su meile. Išeities ieš
ko šeima, valstybė, visuome
nė jr randa ją tų formų per- 
kirtįme. Tąi pripažinta ir 
Lietuvoj, o juo labiau Ame
rikoj, kurios piliečiu yra 
Romanas. Velionis Brundza 
neatėjo Romanų šeimos ar
dyti — ji jau buvo galutinai 
iširusi. Ji iširo 1920 m., kai 
Romanas primušė savo nė
ščią žmoną. Kas buvo iš tos 
Šeimos ? Vyras* pavyduliau
ja, įtarinėja žmoną, ją mu
ša, kankina. Žmona nuo 
kankinimo ieško pagalbos 
pas svetimus žmones. O ma
žasis vaikas, būdamas nuola
tinės nesantaikos liudininku 
— kuo gi galėjo išaugti? 
Buvo ne šeima, bet praga
ras; tačiau supuvusių f or
imi, kurios vienos beliko šei
mos pamatu, griauti nenorė
ta. Čia atėjo Brundza su i- 
dealėinis pažiūromis į šeimą. 
Su juo atėjo meilės jėga — 
naujos šeimos pradas. Bet 

šeimaL /t**
mu perkirtimo neįkalbinėjo. 
Pati Romanienė persiskyri
mu rūpinosi ir darė pastan
gų dar Dr. Brundzos nepa
žinusi. £ 
ją sumtlš

■. Brundza sutiko 
į, nuo vy^pabė-

' gusią ir tyras žnumiskumas 
liepė' jam neapleisti nelai- 

- mingos moteriškės. Su Dr. 
, Br. meile Romanienei kilo 

naujos viltys — būti aukštai 
išsilavinusio, tvirtos valios, 
aukštos sielos ir visų gerbia
mo vyro žmona. Jo išganin
goj įtakoj Romanienė metė 
rūkymą, mokėsi kalbos, rim
tėjo. Romanas gi panorėjo 
būti herojų, visuomenės 
tvarkos šulu, tapti pats au- 
ka ir teikti laimės kitiems.✓

, A būti pavyzdžiu vyrams, mu-
šantiems savo žmonas. f Vi
sai nėra pagrindo aiškinti 
susijaudinimą, jei atsirado 

i -— du. revolveriu su aiškiu tiks-

t

. t'

sakjTnas, kad kas išvogtų re
volverį iš viešbučio yra Hof
mano pasaka. Kas drįs ka
ro stovini esant vogti revol
verį. Susijaudinimas netu- 

*■ Trečią kaltinimo kalbą pa- rėjo vietos — visas nužudy- 
sako adv. Nargelevičiųs. Ro-1 nio’ planas buvo iš anksto 
mano šūvis pateko ne vien į [sugalvotas. Apie reikalą pą-

• Dr. Brundzą — juo paliesta | mokyti Brundzą 
. rir visuomenė. Dr. Brundza

buvo žymuą žmogus veiKejas 
įr mokslo žmogus. Jis kovo

jo ne su žmonėmis, bet su 
dvasios tamsa. Jį laidojo 
tūkstantinė minią, nors Lu-|tr jej būtų norėjęs pašauti 

 

vo tik karo ligoninės gydy-\koją būtų palaikęs. Nepa- 
tojas. Ne. kiekvienas sugeba

' visuomenės pagarbą įgyti. Į Į žmonos suknelių išvežimas. 
•' šeifnynės galvos pareigas jis | Net laisvos meilės namų,sa-
• Žiūrėjo labai primityviai, jei I vininkams draudžiama už-

- _ ___ ... v _ I _ __ ... . _

kė Kaupui. Daugiausia pa
grindo manyti j 
pirmas šūyifr būvo- m
Iš tardymų paaiškėjo, kad 
Romanas' geras šaudytojas

t brutalus bruožas* tai

• Socialistas Plečkaitįs vis dar tebeorgahizuoja  ̂
___ v_r. __ vinėąo • surinktus ' grybus, I gpantus” pulti Lietuvą.»Lenkai nervuojasi dėl/''

šeši li^uvių- kalba laikra- “KupČiai’.’ priBiki'Ovę vęžįrivddfflnaro pareiškimų. Smerkia ji neva už su 
mągrybų į^gėrai sumokėję (duoto žodžio Ženevoje. •
išvažiavo. Žmonės džiaugė
si, kad pasisekė brangiau 
parduoti. Bet džiaugsmas 
buvo neilgas. Nedaug tru
kus pasirodė, kad visi pini
gai, "kuriuos nepažįstami 
“kupčiai” sumokėjo už gry
bus — buvo suklastoti (fal- 
šyvi). Tuo būdu visi gyven
tojai liko baisiausiu būdu 
apgauti; Nelaimė tuo dides
nė, kad gyventojai verčiasi

ščiai, būtent: 1) “Vilniaus 
7 — eina tris kartus Į 

savaitę, linksta į socialistų- 
demokratų pasaulėžiūrą, bet

naitei sekti ar < žmona vaik- 
a ^ftl kari pinkui s. Ma- 
ia£"skaltas ši^p-dramoj 

Dr._ Ęrųndza. Gal jis* kaltas 
tiek, kad buvo .perdaug kil
nus ir lėtas ir nesielgė griež
čiau, norėdamas paliuosaoti
iomanienę iš tirono vyro

nagij.
Labai užimtas vyras ir be galo [laikosi tautinio pobūdžio; 2) 

laisva žmona “Kelias” — savaitinis laik-
Prasideda gynėjų kalbos. Įraštis, skiriamas sodiečiams,

Pirmąją sako adv. Oleka.ki*ečią kartą pakeitė savo ra-
■ ____•* ________

is pradeda iš Romano bio’ 
gracijos. Tai tipingo ameri- 
dečio biografija. 8 metų 
^ik as darbininko sūnus 

‘gauna daug vargti 
reiškia didelio savistovumo. 
Daug edisoniškų bmožų. 
Pirmas biznis buvo — mo
luos padirbtos giros išve- 
žiojimas darbininkų kvarta- 
uose. Greta su tuo parda

vinėjo laikraščius įr pats 
mokėsi. Vėliau įsteigė lie- 
buvių laikraštį “Bitelę,” 
turį pats rašė, pats rinko, 
pats spausdino ir pardavi
nėjo. Ima bendradarbiauti 
lietuvių ir amerikiečių laik
raščiuose, dalyvauja lietuvių 
viešame gyvenime. Karo me-(nuo lenkų ir 6) “Pirmyn 

 

;u —■*Amerikos armijos karį—lenkų socialistų šelpiamas 
rininkas. Besikuriant Lie-
uvos valstybei pradeda or

ganizuoti Lietuvos šelpimo 
darbą: Norėdamas aktin ga i 
:a mauti Lietuvai persikelia 
jon gyventi įkurdamas A- 
merikos lietuviu prekybos 
bendravę ir Tarptautinį 
banką • Bendrovė išplečia 
veikimą po visą Lietuvą.Bet 
sekasi sunkiai ir tenka per
gyventi finansinį krizį.

Užsiėmęs plataus maštabo 
darbu * Romąnas negali 
kreipti didelio dėmesio į sa
vo šeimos reikalus. Būda
mas energingas jis manė 
griežtumu padaryti tvarką. 
Vyrai vis paskutinieji pa
stebi Jai, ką-visi kalba .apie 
jų žmonas. Užtat Romanas 
ilgai nepastebi kiek toli nu
ėję žmonos santykiai su Dr. 
Brundza, kurs iš karto jam 
blogo įspūdžio padarė. Is
torijai su laiškais pasireiš
kus jam staiga viskas paaiš
kėjo ir jis negalėjo nesusi
jaudinti,> pamatęs, kad žmo
na visiškoj Dr. Brundzos 
valioj jau ilga laiką. Kon- 
krečiai kilęs persiskyrimo 
klausimas negalėjo nesuner- 
vinti Romano.^ Persiskyri
mas meilei yra lyg vėjas ug
niai : mažas užpučia, o dide
lis išpučia. Romano meilė 
pi'ie žmonos buvo didėlė ir 
persiskyrimo vėjas sukėlė

ifri tymai nenumato bausmės umbužius, jei joswnori išeiti, o 
. svetimos žmonos vagystę,? Į Romanas užlaiką Jei my

kraštis; 4) ‘‘Varpas”—skai- beveik vienals giybais, nes 
tytojams žinomas nepartinis 
laikraštis; 5) “Vytis” lenkų 
lietuvių kalba leidžiamas 
laikraštis taikomas tautiškai 
nusistačiusiems lietuviams; 
jis nori atsargiai kreipti lie
tuvių orientaciją 'iiuo tautiš
kos ir nepriklausomos Lie
tuvos valstybės prie didžio
sios istorinės įdėtu vos val
stybės, kurioje lietuviai ne
sudarytų daugumos ir pati 
valstybė būtų priklausoma

žemę labai menka. Žinomą, 
apgaviku nieks neieškojo, 
nes reikia saugoti lietuvių 
mokyklos, todėl policija^ 
laiko neturėjo.

ir kauniečių-bėglių' leidžia
mas laikraštis, kurs nori so
cialistų utopijomis skaldyti 
lietuvių-vilniečių vienybę.

MERGAŽERIS (Varėnos 
vaisė./.—Mūsų sodžiuje jau 
nuo keleto metų gyvavo pri
vatinė “Ryto” mokykla, ku
ria buvome visi patenkinti, 
nes matėme, kaip metai po

KALĖJIME
— O tu,getrai, už ką pa

kliuvai ?
— Gavau du mėnesiu ka

lėjimo už tai, kad radžiu vie
no pono laikrodį.

— Na! Juk tai nėra koks 
nusikaltimas ? ‘ •

— Matai, Jonai... aš ra
dau laikroęįį^irma, negu jis 
buvo pamestas.

NEGABUS MO
— Kai aš sakau: “Ir 

graži buvau,’
Yra tatai praeitasis lai

kas;
O jei aš tau “esu graži”

_ *

s

tį šviečiasi, kuriems gal 
lengviau bus gyventi, negu 
mums, tamsiems žmonėms. 
Bet nežinia kokiam vėjui 
papūtus spalių mėn. 5 d. už
darė Varėnos poliicja mūsų 
mokyklą ir uždraudė toliau 
mokinti. -Po kiek laiko poli
cija buvo atėjusi dar keletą 
kartų mūsų sodžiun, matyt, 
kontroliuodama, ar nesimo- 
kina vaikai. Mokytojas V. 
keletą kaitų ĮM^čfjos buvo 
tardomas.
^Tuo tarpu, kai policija 
lankydamasi mūsų sodžiuje 
saugojo, kad nebūtų moki
nami mūsų vaikai ir tardė 
mokytoją — pas mus atva-
žiavo iš nežinia- kur nepa
žįstami grybų “kupčiai” ir 
pradėjo supirkinėti džiovin
tus grybus. Kadangi pasiū
lė dauą brangesnę kainą, ne- 
gųbuvo papratsar mokama

Kaip tu manai, kas tai? 
— Atsakė vaikas:

— Tai melas bus, panele 
Mokytoja! —

Koks negabus! Jis nieko 
nesumoja! -

SIUVĖJAS a
Vienas žmogus nusinešė 

pas siuvėją medžiagos rū
bams siūti. Siuvėjas me*- 
džiagą matavo, ' matavo, o 
žmogus vis laukia kada jį 
atleis.

— ‘Ko taip ilgai matuoji? 
paklausė kantrybės nete

kęs žmogus.
— Mat, jei aš sau išma

tuosiu tai ton neliks, o jei 
ag tau-išmatuosiu, tai man ne

liks.

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

Visos žinios ir straipsniai, kurie telpa ir tilpsf^D
ninke” yra įdomios ir svarbios. Be to, “Dari] 
turi žinių iš viso pasaulio apie darbininkų gyveninį? 
veikimą. '. A

-
“Darbininkas” turėtų rastis kiekvieno.lietuvio nai 

f ■ f £ ***** a •' Ese. Žmogus be “Darbininko,” tai taip kaip siuvėjas 
adatos. •- — .> 
__ Peikt) JJ^arbininkas^’ toks naudingas ir reikalinj 
Nagi dėlto, kad j iš yra/geriausias darbininko drt 
patarėjas.

Delko “Darbininkas” toks įvairus? Dėlto, kąd'f^ 
rašo įžymiausi literatai: Kun. K. Urbonavičius, Kum J
J. Jakaitis, K. Krušinskas, Mok. Pranas Galinis,;Ki 
Daknvs, A. Padegimas, Kun. A. Daugis; S. Bugnaitis, K 
Zabulipnis, Kun. F. Juškaitis, Kun. F. Virinauskis, 1
K. Vasys, Kun. S. Vembre, Kun. S. Kneižys, Komp.- 
Ąleksis ir daug kitų. Iš,Lietuvos rašo: J. Mažeika, Mc 
Mažeikienė, F. Viraks, L. Vitkauskas, Kun. Grineviču 
ir daug kitų profesionalų, studentų ir darbininkų*. '

“Darbininkas” turi daug bendradarbių, p lietelių 
rėmėjų dėlto, kad yra pačių darbininku leidžiamas irk? 
jis yra vienas iš įžymiausių katalikiškų laikraščių.

' .... j. x '
“Darbininkas” eina didelio formato, 8 puslapių, 

truotas, du kariu į savaitę.
'Ntur^ausiori.iUšiu nud ų prasidėjo prenumeratų 

ir tęsisųįki kovo 1 d. Per^laiką prenumeratos kaina 
nupigintum

PRENUMERATOS KAINA NUPIGINTA \
* "A

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

Šis nupiginimas bus tik laike vajaus, sausio rri* 
mėnesiuose.

•t .,4

KVIEČIAME Į TALKĄ- ,
L. D. S. nariams ir “Darbininko” skaitytojams , 

gera proga pasidarbuoti kilniam tikslui. Gal sal 
aš gausiu už tą darbą? štai ką: Nuo kiekvienos-
prebumerafos gausite 50 centų arba dolerio vertes ki 
nuo pusmetinės 25 centus arba 50 centų volės knygų 
metinės prenumeratos vien lik penktadienio numenu 
centus arba 50 centų vertės knygų.

Nauji skaitytojai vįstiek gauna nupirinimą ar jie
■* ’ ■ ’«<tys užsirašo arba per tarpininką. Skirtumo nėra.

Tikimės, kad “Darbininko” skaitytoj‘ii ir 
riai šiame vajuje pasidarbuos, kad padauginus 
kų šeimynėlę. Gražiai pasidarbavę vajuje galėsime J 
ramiai važiuoti su ekskursija Lietuvon.

* ■

Pinigus už prenumeratas siųskite money orderiais 
ha čekiais šiuo adresu:

didžią meiles liepsną. Skent-\Brundza, kurį jis laiko ri
dėjo širdį dėl tvaiko, kurį sos jo tragedijos kaįtinin- 
taip pat labai mylėjo, o ma- ku. Staiga sumano įvykdyti 
tė jį žmonos apleistą. Vai-(kadaise kilusį sumanymą 
kas be priežiūros likęs vir- pamokyti.. Šovė, bet nepa- 
tp tikru žvėriuku. Nenore-Į taikė. Brundza pribėgo prie 

 

jo šu žmona skirtis, ris tikę-(jo ir sugriebė už rankų. Ro

 

damas! ją perkalbėti, bet ne- j manas pasijuto rankose 

 

įstengė. Vaiką teko išsiųsti] žmogaus, kurs suardė jo šei- 

 

su svetimais žmonėmis į A-] mą, atėmė jo vaiką, sunaiki- 

 

meriką.D^go paskutinė yitiįno jo laimę, o dabar gali at- 

 

tis sulaikyti žmona, nutrū-į imti gyvybę. Laike grūm- 
ko paskutinis siūlai. Grįžusjis iššovei ‘ Romanas 
iš Klaipėdos žinoha verkia (sužeidė Brundzą fiziniai, 

 

ant vaiko lovelės atsisėdusi. Į bet pd^s buvo moraliai su- 
Jia negali žiūrėti ir‘išeina į [žeistas ir tos žaizdos iŠma- 
dąržą, bet atsisėda ten kurltuoti negalima, kaip išma- 
dar iš ryto žaidė vaikas, kurjtuota lavono žaizdav .Roma- 
pilna jo priminimi^ da |nas! jbuįvo1 žynjus veikėjas. 
žmogusj jei jis nėra galuti- 3tsidavėlis, dpug patįmavęs 
nai surambėjęs. jausmuose, tautai ir jb pasigailėti rfei- 

nemMfyiudintį. Prt- ki£ — r

■ ■ ■■

MOKYKLOJ
Mokytojas, per ūkio pa; 

moką nutukusiam mokiniui: 
— Kurie už vis naudingesni 
ūkininkams paukščiai?

Mokinvš: — Manau, kad 
su kruopom kepti.

~~ - ■ ‘ 1 b

“DARBININKAS” , f
366 West Broadway South Boston,

PARDAVĖJO GUDRYBĖS.
Kaimvnas: 'Mendel! Ku- 

* 2

riam galui čia laikai prika
lęs šitą apšutusią veidrodžio 
šukę?#

Mendelis: Uf. Tam, kad 
moterys į ją žiūrėtų, kada 
aš jpm cukru svertu.

ŠALČIAI
Gripas ir m . .

BUt gali baigti* grifu ar flu. Grit- 
bfcitfe tuoj imti HILL S. m* HILL S sur 
tabdo ialti j 24 valandas, kadangi atlie
ka ktturitu rtikaKngo* dalykus sykiu: 
Stabdo ialtj. sutaiko karių, pdiuosooj* 
vidurius, suvikrina sistemą. ŠalfiaUretM 
toliau eina jei HILL S randasi po ranka 
sustabdyti juos pradžioje. Jie greit sustoja
ir imant HILUS viUan; Apsisaugokite! 
Pirkite HILUS raudonoje 30c.

SUSIPAŽINKIT SU.
Nei viena tauta negali kilti 

gerovėje be mokytų vyrų ir motei
v

na kultūringa tauta gerbia savo mokyta
rus ir mokytas moteris. Taįp ir pas
turi būti.

tautos vadus. Kiekvienas Amerikos
pirvalo supažindinti savo vaikas su

l

Veikalas tari 438 puslapių, ii karių 988

Kaba 88.80
. “DABBINIKKAI"
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link mano vardo žadą išpildė, kad bus kelio-

J. K. Milius
- .**

r F
'** »

■ ■<

• «r.

KAS GIRDĖT! LIETUVIU KOLONIJOSE
. ■ f

teikia pagalbą -.
« laikonuv^.prte

vyrų- - 
lvng- 
biidą *

. , taus-/-
nei vienos inintites. 
Khlnoy Plakei- bilv

Nuo nio’.nenro kuotnef jtiSs
nnsistel»ėsit»» Jo,

^Š rašinėju po laikraščius
5 metai ir niekas y jj'

vilizaei’jos ir Lietuvos ap- 
|švietimo naudai, ir tt.

prieš ' išvažiuosiant
Nąshųaji iškili o Šposą—Bet 
p? J. JuRYrevičius savo pri-

-—- 5 'r' 
4 Neimk, mizerija; su. st£Ąi<l|eglht .fr 
$ca>isma <lei sustyrušių rnuskulų llr* 
sųnartų <lel sunkaus darbo, užsiminimo 
ar <lel kilos priežasties. Vartok John- 
kon'.< Re<r < Tross Kiilnęje Plasteyį prie, 
skaudamų vietų,'subrlnktma't f? Mftsty- 
rinuil jus. apleis —lieveik ūmai.

Jolmsou's lUsl t’ross Ki’lney Plašte- 
ris užbaigia skausmus turki magiškai, ‘ 
įlel to, kad gyduolės ant plasterio j»er- 
sisunkia per <»bj ir einu tiesiog Į ap- 
Imtas ,vietas ir būtinai pradeda savo, 
nuostabu veikimų ir • :,.i_-----
taip iglai. kol piusferi 
kūno. •
' Tūkstančiai sutikini dirbančitr 

ir'moterų suraito papnisčiausių, 
viuusių. groičausiij ir tikriausių 
gydymui skausmų ir sustyrusių 
kulu. Nekask 
Guuk. Red Crosų 
vaistinėj.
pradėsit vartot. jus 
n tuįsŲtbi u veiki irtu.

tumerimus" alkoholio nuo
dus. bet jis veržias kari stoį 
l-i eilėn tu, kurie darbuojiis 
prie pakėlimo pasaulinės ei-

Visu lošėjų ūpas stna- 
ir .jie sako: Mes dabar 
parodvsi-me ka.< yra• '

MO * 
kidpik'. 

cadrchA

\
\ \ 
\

į vos k.'taikai, kaip ju J. Ka- 
i ralių.

“ 1 >arlmdi>ko“ iš į Būl uai .prašau atšaukti
yBaltimore, Md. rašo J. Ka- į šmeižtus
Trąliv.s kayfink inano~ tilpti-^tilpusfus ••Darbininko” Nr. 

sius korespondencijos iš! 93 š. m. • 
Brookh il(‘.

• šito klebono kaip 
šiol tai be iokios hbeio- 

\ •> 

mes greitu laiku tnVėsi-l 
ne tik mokyklą, bet''i 

. Sako, dabar

Aš be jok iv. išvadžiojimų |
pr^-n. kad .p. .1. Kabiusi ^WRENCE, MASS 
atšaukiu savo įrzsipuo+tmus į 7
ir šmeižimą mano vardo.

I

tai statymas mokyklos. Pa
rapijos komitetas man sakė, 
kad jei ,taip viskas t*is ir to
linus prit 
iki 
nes 
me
naują bažnyčią 
bažnyčioje . kolektos beveik 
pasidvigubino ir vis žmonių 
daugiaus ir dauginus sekma
dieniais ateina į bažnyčia, 
net ir tok^j. kurie jau per 
<eletą metu nebelankū-bnž- 
nyčios. dabar grįžta atgal 
.iri e lažnĄ’ ėjos. Tokia para- 
)ija via laiminga, kur yra 

vienvbe ir 'silsiklausymas 
tarp klebono *r narapijomi.

J. Z

ntr.t To)ių>somis, kuri*; su A- 
gutęs pamote darys daug 
triukšmo jų namuose, bus p. 
T. Strieleifinas. Turtingas 
amerikonas su dukterim, ku
rie Tkdrui padarys džiaugs
mo tai bus p-lė Jm-eckaitė ir 
F. Frankams. TarptaufiiC 
kos spaudos sindikato atsto
vas bus p. Breitmozeris.

Ši 5-kių aktų milžiniška 
dramo-yra labai pamokinan
ti ir neapsakomai graži, 'ko
kio milžiniško teatro su loši
mas ftaivreiice, tai yra rete
nybė. Per tai visi ITaver- 

į hillieeiai ir T.o\velliečiai ir 
(keli dideli “bussąi,” iš So. 
• Bostono atpvška T,a\vrencan 
kad pamačius taip svarbu 
teatrą.

nėję •' Angelas sargas,” taip 
ir padarė. Iš nelaimės is-i 
gelbėjo ir laivo viskas “O.l 
K.”
gus 
tai
“Gyvenimo Verpetas.*'

“Pamotė”

Jo žvėriškas tėvas, kuris 
didžiuojas ginai smuklės 
'Mbizniu” ir sūnui Petiaii at-. 
sisakius sekti tėvo pavyzdį, 
išvaro ji iš namu be vieno 
cento. Taigi tuo žiauriu tė
vu pamatysite p. J. Zup- 
kauską. Petro svajonių dei
vė ir gyvenimo kovos — vil- 
lies žv.aiždutė, kurios vardas 
vra Agulė. lošė n-lė'Z. Ri-
• • z

maitė. Petro nuo mirties iš
gelbėtojas ir jo geriausias 
draugas I)r. Juozas Kalmyr 
tis bus p. A. Rimas. Veid
mainė p-le Ona. kuri Petrui 
daug kančių suteiks prisika
bindama su savo veidmainiš
ka meile bus p-lė P. Griga- 
’iūnailė. Rūpestingas Agn
ios tė.vas ligos ir vargo spau
džiamas- trokŠ+ąs tik matyti 
savo dukrelę Agate ir Petrą j 

is: bus p. K. Broit-j 
Milijonierius po-

i

’ Sausio S d., vėlai, sugfjžo 
ųnūšų lošėjai, veikalo ••Gy
veninio Verpete’“ iš Nashua. 

__ Ten nunimą dramą 
atlošė su pasisekimu. Yp;ų- 
daug komplimentu gavo p. 
J. Biijn. p. J. J. Zupkaus- 
kas. K. Breitmozeris. A. Ri- 
įpas, J, Strėlei finas ir F. 
Frankonis. p-lčs Z. Riinai- 

4F, P. Grigaliūnaitė. Jeroc- 
kaitė ir kitos. Žmėnių buvo 
pilna salė.
čin iš
Dabar

j rengias prie parodymo šio 
» ...v .« • j milžiniško vei 
i sausio 15
Hali.

Aitvaras
nieruri dm

jau a į ne' 2 
ant' inanęs nėra užsipuolęs 
ar patėmijęs. kad aš būčiau 
apsihnkes^su tiesa, ką ir 
pRts p. J K. nėra ir neįro
dys panašių dalyku. Aš, jei 
taip p. J. Karalius nori, te
gul prisiunčia savo adresą, o 
aš surasiu visą “bunčių” 
vardų ir na valdžių tų kurie 
nesąmoningai elgiasi bažny
čiose. i laikrašti rašyti y- 
ra negalima visa litanija 
vardu, o kitaip aš Karaliausi 
neturi*; ’i.aip įtikinti.

Kasimk katalikvstės. aš 
tikras, kad manę biskį geriąu 
pažįsta Amerikos ir Lietu-

Visi žingeidaiija žinoti 
kad bus Petras veikale, 
“Gyvenimo Verpete,” kuris 
čia su didžiausiu rūpesčiu 
yra rengiamas sausio 15 d., 
Hibernimr Hali. Petro rolę 
loš vsių jau žinomas kaipo 
gabiausis lošėjas tai p. Juo
zas Ruja. Karta jis pasakė, 
kad jis nebus tada Bu ja nei 
•Juozas bet dail'ninlias-atrTs- 
tas ir atsisukus dirbti savo' 
tėvo smuklėje — saliūne ir Jaimiiurais 

i pilstyti kasdieniniams “kos- jm6zerix.
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veikalo milija- 
-šaut Lavrence.

Jr

J t
H t ' '

i
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Buvo daug, s ve-
Mancliesterio ir kitur 

■ visu smarkumu vėl

v ‘‘Darbininko** name, prie E

y

Daug palengvės tavo našta 
■ ir skausmai, jei užsiimsi kitų 
’ vargais ir stengsies juos ki
tiems sumažinti.

f

■■

?■ .=* .

ikalo Lavvn-nce
d.., Ilibernian

T Ta rrisone. 
klinbai ir 

išvieno dar-

* • »

i
N.

r* ** X.

* I F * .• ‘A •
■

/

k B r>i

I < i N 1-1B fe B B Oj

Ji kuūSiMnuBMiHKHi ro i H ? f

4 11rtl^MŽB1 ■ MM^tBAHjMlli^M

J

k> C? ^1'1

į i X»MTb fe Fa FįJ

X11 < • \i Fm b f

Pi 
a'inklo 
k tą 
Lietuvos Kum 
. uto Draugi ėi. 
i c nuo šių dm 
K. Vytauto d 
K v. d-jos, šv. J’įozpĮ-.
LDS.\i k;... 

•>LKK \. Si) 
l p.. Li. r. Ai 
KImbo Viso : I at -iovu. 

Avėjų R-.., šv
Mot *-ų Sąj mgm kuom, 

atstovu neprisiimto, bet pri
tarimą dip-ė. kad r;i*s už- 
manvmą.
—Ltkm r< rinkt a *vm kianti ko
misija iš sekančiu asmenų: 
Pinu. T. Jelenifkas. pagel- 
bi n i ūkas A. J. Mašiotas, raš
tininkas B. Vedeikis. kasi
ninkas P. Labanauskas, ka- 
sos globojai St. Sriipšą.< i į 

Jonas ATanČ-ifinas. ši konii 
sija užvardinta šiaip: 
Basanavičiaus TWiu#k1o 
Statymo Komi si jaGj

Nutarta sužinoti šio užma
nymo centrą ir žiūrėti, kad 
sudėtos aukos būtu pasius
tos centrui ir kad atsiektu• * 
tikslą.

Nutarė rengti visuomeniš-' 
kas prakalbas sausio mene-1 
sv. Girdėjau, kad svetainė

• * I

paimta ant 15 dienos sausio. | 
Lietuvių parapijos mokvk- | 
los salė, 339 Capitol Avė. | 

Taipgi šios kolonijos drau- 
gijos smarkiai ruošiasi ap

vaikščioti Lietuvos S'epri- 
klausomyliės sukaktuves. » 

P/pakari u a
________________________

HARTFORD, GONN.
Gruodžm 12 d. susitvėrė 
•. Jono l>a< tuavičaus pa- 

statinio komisija,
reikalą iŠ'člė Didžiojo 

gaikŠčio V;. - 
. ARiovai l,u 
ilgi jų- L. 1\ 

y-s. šv Jonr 
a ,1 -jos.

Si A. IŠ ! kp . 
kp., S,i>dar«»; 
ei i gos > ilie' u

AJvbi 'tos d-j

*

t f7
*7*$ 

r I 
rt

90 parapijai. Pavasary, gatves, ant rendos didelė krau- 
------------a;---- - Tįuvė /Tinka sandėliui, dirbtu

vėlei arba šiaip kokiam bizniui.
Surengti parapijas 
Visokiais būdais 

:4arbtjbjasi, kad kaip tik Renda prieinama. Klauskite 
i skola pabaigti m'o- “Darbininko” Administracijoj 

ir pradėti nauji darbai 3G6Broadway, So. Bostin. Te?

I
I

Broadway, tarp G ir H gatvių,
< ■ <

ž ^Svetaines durys bus atidaros nuo 6:45 vai. vakare. Koncerto pradžia 7:30 vai. vakare ;
z , • 4.J

. A

v * •

• Moptello šv. Roko parapijos choras, solistes ir solistai, p. Burke va-
• dovaujant P. Burke vra gerai žinomas kaipo specialistas muzikas ir 

jis turi netik gerai išlavintą, chorą ir solistus, bet taipgi gerai išlavintą 
simfonijos orkestrą iš 80 asmenų. Montellas didžiuojasi, kad turi toki

. žmogų kaip p. Burke.
• j ’ t

Taipgi dalyvaus vietos šv. Petro parapijos choras, p. M. Karbauskui 
vadovaujant? šis choras turi geru dainininkų Jr bus ko paklausyti 
kuomet užtrauks “Mes be Vilniaus nenurimsim” .ir kitas.

t

Koncerto Programoje Dalyvaus:
Bė to, dalyvhūs programoje dainininkas Stasys Pauras ir Lawrenco 

šv. Pranciškaus parapijos vargonininkas jx J. Banys, Abu yra geri 
dainininkai. .y g -
Didelę dalį programo išpildys-art. A. Vanagaitis ir kompanija. Art. 
Vanagaitis su savo juokeliais, dainomis ir muzika yra žinomas visiems. 
Jis publiką prijuokina iki ašarų. Į jo' kompaniją įeina pianistas Yoza- 
vitas ir p-lė M. Cįribaitė. Tai dzimdziška “traica.”
Kviečiame visus ateiti ir pasiklausyti gražių dainelių, muzikos ir juo
keliu; ‘ , <-

■ BILIETŲ. KAINOS: $1.00? 75c. IR 50 CENTŲ



Kad kiekvienam pilvą skauda.

Normanui la-

Jei suvalgysi svogūną.

PAlEšKAU Stanislovo Nedvero 15 
Naujamiesčio. Panevėžio aprt. Dabar 
gyvena Chieagoje. Kas apie ji žino 
arba jis pats meldžiu atsišaukti, nes 
noriu susirasipėt 1 su juo. J. DEBEI- 
KtS, 3 Ashmont Avenue, IVorcester, 
Mass. - . - <

■ Ą. .

• r

tuo kartu nulūžo 
Kadangi jie buvo 
tai Gentviliš ne-

VM.'m V 

HIS am TMM/ '

OTM«Q~fiTDLPA8; 8U8EI-. , - ,
DEDU A 1 į|

Vienas Lietuvys
Sausio 11 d. Maldeno E-

lectric kompanijos du darbi- 7 '
ninku liko sužeisti. Vienas 
iš jų yra lįetuvys J. Gent- 
vilis, 30 Vernon St., Everett,

Babinskiutė, M. Martinoniu- 
tė, E. Zenevičiutė ir - P. 
Švagždžiutė. Baugiausia 
juokų pridarė ir ilgiausias 
roles turejo p-lės Grabijoliu
tė ir Grilevičiutė. Jos pui- 

pastatymą fcįaį ^vaidino dzūkių kumu-

. . ...................... .ii m,M
[“Darbininką.” draugijos or* 

ganu, bet neabejoju/kad ki
tame susirinkime bus tas pa
daryta. Visos narės mato 
reikalą turėti savo organą., 

] Kad išauginus draugijos 
cs. iždą, nutarta per šiuos me: 

Įtųs iždą uždaryti ir viso
kiems pašaliniams reika- Mass. Jis buvo ristikas.’At-’ 
lams neaukoti, išskiriannt važiavęs iš NewzYorko ga-( 
parapiją. vo pas viršuj minėtą kom-’

Patartina moterims ir paniją darbą, kur ir patiko 
merginoms prie šios draugi- nelaimę. Jie buvo įlipę prie 
jos rašytis, nes yra viena iš viršūnės stulpo ir pjaustė 
stipriausių ir geriausių vielas ir 
draugijų. stulpas.

Liet. Dukterų Dr-jos Sek r. prisirišę,

<WęiL.SAAQG’, HE 
MJnY AtTCHUitVOMA Y 
ssr tmeMUMhg V 
USD STHOOMd LAN-/I 

^GUMDGE AT Mt.SOft V

s i u?
VABALIUKS TAU PILVĄ GREIT 8U8UK8

^—pereitą sekmadįeiiį^^^i0 
ū B d. vietos lietuviai pirmą 

kįartą turėjo progą taip 
' linksmai laiką praleisti. §o- 

dalitiętes tikrai užsipelnė 
^'7* pagyrimą lų. i 1
pr y^MHistrel Show. ’ r čiu Be f0> j08 turi ne-

Svarbiausias roles vaidi- blogus balselius, o ypač p-lė 
x ' no p4ės A. Grabijoliutė, M. Grabijoliutė. Ji labai gyvai 

f-' tį Grilevičiutė, O. Cepiutė, M. sudainavo šią dainą:

9)

Rep.

kaip

V” •

FINNEY OF THEFORCE

Feliksas Zaleckas pardavė 
keliolika radio priimtuvų. 
Patenkintas jis ir jo klien
tai. Tik geriausius radio 
priimtuvus galite gauti pas 
Feliksą, nes “/Ižionkų” jis 
nelaiko.

ĮSIGYKITE BILIETUS
“Darbininko” koncerto bi

lietus galima gauti pas šiuos 
asmenis: V. Valatką, M. 
Kilmoniutę, J. Jackevičių, 
K. Šidlauską, F. Zaleckį, K. 
Kiškį ir “Darbininko” Ad
ministracijoj.

Taipgi yra pasiųsta bilie
tai ir i kitas apylinkės kolo
nijas LDS. kuopų valdy
boms. Pasiskubinkite įsigy
ti, nes vėliau galite negauti.

Rengimo Komisija,

Sausio 22 d. toje pačioje * 
svetainėje Įvyks dainininko y 
Petro Vvčio koncertas. Viešoj 
tos ir apylinkės,1 lietuviai/3 
kviečiami .gausiai ateiti 
.abu vakaru.

. . . Beje, rūkyk Old Gold 
Cigaretus — nėra nė kosulio 
vežime. Šiame laikrašty nuo-

—’—i—x

v

jai. Įžanga 35c. ir 15 cent
VYČIO KONCERTAS

? *

OLD GOLD
JUOKAI

• 1

-------- - ’* » ;

Poor Fish s

“Jis yra geras vyras išsi
vesti panelę žuvų gaudyti, aš 
turiu tą pripažintų” pasakė 
gražioji mergaitė.

“Mano brangioji 
baisu! — atsišaukė motina. 
Pasakyk man, ką jis darė.” 

“Jis tik žuvis gaudė,” at- 
sakė jos duktė susiraukus.

.J
Sekmadieny, sausio 15

N. P. P. Švč. parapijos miį?W 
kyklos svetainėj šv. Prane>feffi 
kaus parapijos Sodalitietės | 
iš Latvrence, kun. S. Knėiy^Į

7 'S

žiu i vadovaujant vaidins 
puikų veikalą “Motinos'a 
Meilė.” Pelnas eis parapinį 
jai. Įžanga 35c. ir 15 cent^^

. skaityk 
kad Old

Charles Dąlv, automobilių^ 
pardavėjas, kuris dažnaH|| 
skelbiasi “Darbininke” liko 
tėvu, nos garnys paliko jam 
dukterį. ■

Re^

CAMBRIDGŪIASS. 3
“MOTINOS MEILĖ’ 

SCENOJE

stulpas, 
prisirišę, 
spėjo pasiliuosuoti ir stul- 
pas sutriuškino jam galvą 
prispaudęs prie mūro sienos.

- i Kitas darbininkas suspė j o 
pasiliuosuoti ir sužeistas ne- 
taip sunkiai.

Ketvirtadieny, sausio 12 
d. J. Gentviliš, kuris buvo 
sunkiai sužeistas darbe, mi
rė. Jo kūnas parvežtas iš 
ligoninės ir pašarvotas po 
numeriu 11 Elmherst, St., 
Dorchester.

'••u. V** i'
7 h-

iKl» tik valgo Ješrąrieb 
. ~ - Tą bematant galas griebia

Ir giminės jo turtais veikiai pasidžiaugs.
Pineappelį valgyk tyčia <

- - Vincas tau išpuoš bažnyčią ; .
Ir varpą už tave liūdnai'jis patrauks. 
Taip; taip, tas vabaliukas tau pilvą t greit susuks.

x • X.\
Tokios valgių įvairybės

* Veda mus prie amžinybės 
Vieni eis į viršų, o kiti žemyn. 
Kas pamėgo valgį skanų 
Tas važiuos ant karavano 
Pakolei neatvyks kapinių duobėn. € . 
Vyšnių sokas ligų tarnas, 
Vynuogės sutrauks tau žarnas, 

/1 Ir ne išsisuksi nuo mirties vis vien.
Skanios keptos kepenaitės 
Valgyk, mirsi kaip Ponaitis,...............
Ir laikraščiuos pagyrimų tau netruks. 
Nes kada nors kok$ mažas, smulkus vabaliuks 
Apie tave kaip šnipas greitai apsisuks. 
Valgyk chili-sosą šaltą, •' '
Tali prisegs leliją baltą.
Taip, taip, tas vabaliukas tau pilvą greit susuks.

v
a Choras būtų neblogas, bet 

permažai gyvumo parodė. 
Šokėjos p-lės Balutavičiutė, 
Martinoniutė, Matulevičiūtė, 
Mikalauskiutė, Račkauskiu- 
tė, Tamulfliniutė. Westfiliu- 
tė ir Zasimavičiutė, p-lei M. 
Jankauskiutei vadovaujant 
savo užduotį gerai atliko. 
Jos šoko “Minuet,” 18 šimt
mečio kostiumuose.

Nauja orkestrą, p-lėi Ki- 
buriutei vadovaujant, grie
žė* labai gerai ir gana sun
kius muzikos dalykėlius.

Šokis “Mes septynios” 
išėjo kiek sil^pniąu. -

GERAI MIEGA IR VALGO KAS 
TIK JAI PATINKA X

“Nuga-Tone man pagelbėjo labai 
daug." ražo Miss Nanie Currtn, 9rd- 
Tnofė. Tenn.. "Tiriu ne>,u aJ ptadčjOi 
Vartoti jas, aš labai kentėjaū nuo gasy 
viduriuose. Mano širdis ir nervai tiek 
man <rarė nesmagumo .kad aš nega
lėjau miegoti naktiims. Dabar aš mte* 
gu gerai ir galiu valgyti kas man ' 
tinka be baimės.”

Nuga-Tone Suteikia turtingu rakd 
[kraują, stiprius nervus, — padaro a 
kais ir stipriais vyrus it moteris.. 
suteiks jums gerą apetitą, pataisys t 
kinimą, prašalins inkstų _ir kepenų 
malonumus, prašalins užkietėjimą 
padaugins jūsų sunkumą. Nuga-1 
stimuliuoja ir stiprina nervus ir. k 
svarbius organus, suteikia raudoki 

[pageltonavusiam veidui, pagražinti 
[do kompleksiją ir suteiika daių 
[energijos ir stipruma Vartoklt kfl 
[dienų ir pastebėkit dideli pasttatt; 
Įabelnos savo sveikatos. Bet Jtturl 
[kad gautumėt tikrą Nuga-Tone — 
[vaduotojai yra be vertės.
I ■z
ROKBUIirJK — 8 kambariu nam 

ssaĮGrove Hali sekei joj. Viskas šernai 
[stovyje su visais (taisymais. Ym.d 

.♦ <leUs plotas temta. Onei tai partikDlM 
' nes savininkas' išvažiuoja. Garoa ^ąh 

gos. Kreipkitės: “Darbininko” Adm 
3fld Bromlvray, So. Boston. (3.4NF

* * W J

NETIKĖTAI SUSIRGO
Sausio 10 d. netikėtai su

sirgo Vincas Tamoliūnas, 
buvęjs LDS. 1 kp. narys ir 
rąštininkas. Ilabąr randasi 
ligoninėje.

Taipgi staigiai susirgo M. 
Venis, Federal National 
Banko sargas. Jis yra Car- 

įnev ligoninėje.
Sako, kad ligoniai gal pa

sveiks l>e operacijų. To visi, 
nieili linki.----------- -—r- ~ y

—<*■ -r'1- Ppn

v - •• • ‘ '
Suvirt 20 Metų

JUOZAS P. ŠARKIU^AS
DARBUOJAS 8U

VOSE & SONS PIANO ! 

KOMPANIJA *

ši kompanija išdirbinSja piahtis " . 
Bostone per 75 metus suvlrš. į Lie- 
tuvis Ponas Rarkluim daro %peflyi rij 
Ij raginimą dėl lietuvių tįlznio. ''

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- .--J 
trolai ir Radios žemiausiom kfiV 
bom. Mainome senus pianus. Ra* ■i"Į 
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
idykai. Prieš plrksiant matyk Pon® 
šarkiuną. ‘ -

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON ’ įS

— ■ - ■ — - ■ .. 
lat telpa komiški skelbimai^ 
įžymaus kartūnisto Briggš.^ 
Sek juos . . . skaityk juo®^ 
ir jiersitikrink, 
Gold Cigaretuose ^Nėra N£ 
Kosulio Vežime.” '

, - i v*.?’

Taigi' klausimas, kas valgyt reikia mums ?
x Nes kiekvienas vabaliukas 

,* Apie mūsų pilvą sukas
Ir galų gale į kapus mus Įstums. 
Kiekviens maisto gabaliukas 
Knibžda gyvais vabaliukais 
Ar mėsos krautuvėj, ar restorane.
Ir vanduo gert pavojinga, 
Nes ir ten vabzdžių nestinga. 
Kiek jų ore yr. tai mums nė nežinia. 
Nes kada nors koks mažas, smulkus vabaliukas 
Apie tave kaip šnipas greitai apsisuks 
Ir pasikvies drangų šilais. 
Ir tau bematant galas lnisX.
Taip, taip, tas'vahaliukas'tau.pilvą greit susuks*

.: -Štai žiūrėk agurkas žalias,
Valgyk jį ir bus tau galas,' 
Nenunokęs komas gerklę pakutens. 
Štai tas pusžalis ridikas, 
Ir pasenęs baravykas 
Daktarą bematant į namus pakvies. 
Ir vėžys gražus raudonas, 
Viešpataus pilve kaip ponas. - 
Žalias oisteris tau ilgai atsirūgs. 
Kuomet valgom kleinsų sriubą - 
Džiaugias daktaras Kašuba, 
Ir angelai linksmai mums užgiedos 
Nos žino; kac^su jais hūsien visados. -
Kada nors koks mažas, smulkus vabaliuks 
Apie tave kaip šnipas greitai apsisuks 
Radęs burnoj kdią slidų 
Įsibriaus į tavo vidų — 
Taip, taip, tas vabaliukasr taiT pilvą greit susulĄ)

suorganizavimą talkos rei
kia jam -atiduoti kreditą.

Pas mus toks vakaras bu
vo pirmas, bet dabar pra- 
vedus kelią tur būt susilauk
sime ir dažniau panašių va
karų.

Visiems patariu pamatyti 
“Minstrel ShtAv,” o nesigai
lėsite. Bus sausio 15 ir 22 d. 
d. toje pačioje svetainėje.

Rep.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereitame numerv. sausio 

10 d. ant 7rto puslapio vieti
nėse žiniose, kur pažymėta 
“Pasimirė Rita Griniūtė,” 
vietoj Griniūtė turi būt Gri- 
miute.

% ■ __ ____

f 

' Šiurpuliai suspaus- tau kūną, 
Keptas obuolys užmuš kaip traukinys. 
Ant nakties privalgyk sūrio, v_ 
Kliūsi tarp velionių būrio, 
Dar tave gerai mi rštant pakankys.. 
-Valgyk žalių uogų “pajų” 
Padarysi mirčiai vajų. 
Ir kopūstai taAd) galvą ajisvaigvs. 
Valgyk bananą su noru, ‘ , -r-
Tai nudžiuginsi graborių, 
Jis tavo reikalus puikiai sutvarkys, 
Nes kada nors koks mažas smulkus vabaliuks 
Apie tave kaip šnipas greitai apsisuks, 
Jam tavyj bus gardūs pietūs ; z 
O tau galas netikėtas. ' - '
Taip, taip, tas vabaliukas tau pilvą greit susuks.

Kai lankau mėsos krautuvę 
Kur kumpiai guli supuvę 
Man keista kaip žmogus gali valgyt juos. ’ 
Pusryčiams yr gerosTslyvos » 
Jei dar tol išliksi gyvas 
Kol daktaras skubiai namuosua atvažiuos. 
Ir raukytos kiaulių kojos 
Geros, tik čia' yr pavojus • ’ .
Kad veik’ būsi užkastas šaltuos kapuos.' 

t5 /'•*'* ’ f ‘ '"T" •. •
—r ■■ . ■ ■ ■■ -i i ■ - - ■■ ■

P-lė M. Grilevičiutė ne. tik 
gerai vaidina, bet. ir gerai 
dainuoja. Dailia “Ar kas 
čionai neinate mamrkieies,” 
prijttokino vjsūs^f p-lė Gri
levičiutė gavo griausmingų 
aplodismentų?

Programą labai gabiai ve
dė p-lė Katarina Švagždžiu- 
tė«- Ji nedavė ramybės ir 
vBdiutojoms visokiais klau- 

• • 1 v • • •
rjlliictię, ilVlii<t£čtt plljuv”

kino publiką.
Kad neužrūstinus perdaug 

redaktorių šį aprašymą 
trumpinsiu. Vaidintojos, ku- 
nų eta neĮvardinau tikiu -at
leis. Pažymėjau tik svar
biausias programo dalis. 

Visas dainas sulietuvino 
ir paraše klebonas kun.- K. 
Urbonavičius ir kuų. S. 

' Kneižys.___________ t___ i__
Kiekvienas pastebėjo, kad 

kun. F. Strakauskas pašven
tė daUg darbo iki išmokino 
apie 50 mergaičių.

Pobažnytmėje svetainėje 
pastatyti tokį vakarą ir pa
daryti sceneriją ir šviesas 
niekas lįgšiol daP negalėjo 
padaryti. Kun. Strakauskui 
priklauso garbė už pavyzdį. 
Kury ra noras, ten viską ga
lima. Tiesa, jis Adenas to ne
padarė, bet turėjo gerą ar
miją phgelbininkn. Bet ir už

> SVEIKINAME

Lietuvos Dukteių draugi
jos raštininkė p-hia'Cunienė 
susilaukė viešnią. Garnys 
paliko pp. Curfiam gražią ir 
sveiką dukrelę. Sveikiname 
ir linkime sveikatos ir išau- <fc :_
ginti dukrelę sveiką ir darb
ščią- kaipmotinėle. —

Dr-jos Valdyba

PASINAUDOKITE PROGA
Šv. Jono E v. Pašaipiuos 

Dr-jos metinis susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
sausio 15 d., parpi jos salėj, 
192 E. Beventh Jšf;, South 
Boston..'Susirinkimas pra
sidės 2-rą vai. po pietų.

Šv. Jono E v. BĮ. Palaipi
nė D r-j a yra didžiausia ir 
turtingiausia So. Bostone, o 
gal ir visoj N. Anglijoj. Vi
sas dr-jos turtas siekia iki 
$14,000.00. Narių priklauso 
apie 800.

Į šią dr-ją priimami vy- 
-raų—moterys, • vaikinai—ir- 
merginos nuo 16 iki 45 metų.

Šiame susirinkime dar bus 
galirha įstoti už pusę įstoji
mo. \ėliau reikės mokėti 
pilnas įstojimas. Tad visi, 
kurie branginate savo svei
katą ir gyvybę — apsidraus
kite tvirčiausioj draugijoj.

Vienas iš Valdybos

Kalbant Apie Iškabas
Pirmas Taksų Mokėtojas.

— “Matai tą iškabą ant tvo
ros kur sako, “Post no 
bills’?”
—Antras Taksų Mokėtojas.
— Taip. Kas tokio?”

Pirmas Taksų Mokėtojas.
— r‘Yra ne toj vietoje. Jie 
turėtų pritaisyti prie laiškų 
dėžės.”

L

Malonė Dėl Malonės
Suzana.

X

bai patinka viskas ką aš tik 
turiu. Jam patinka mano 
beį^elis, mano akys, mano 
plaukai, mano figūra.”*

Petronė.—“O kas tau pa
tinka jame?”

Suzana. — “Jo geras sko
nis.” ’ ,

“MINSTREL SH0W” 
SAUSIO 15 D.

terų draugijos metinis susi
rinkimas. Padaryta daug 
svarbių nutartimi, bet daug 
ir pamiršta. Nutarta padi
dinti pomirtinę 50 dolerių; 
surengti__ f‘Karolių”__balių
vasario 11 d. ir už gražiau
sius *ar navatniausius karo
lius duoti dovanas. ,

Ši draugija visuomet duo
da geras dovanas ir šįmet 
duos neprastesnes.
- Sausio 15 d. draugija ren
gia “Minstrel Show” para
pijos naudai. Vaidins Soda- 
litietės. Kviečiame gausiai 
ateiti Bus bažnytinėje sve
tainėje.

Nors šiame susirinkime 
pamiršta nutarti palikti

------- k
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THE MAIN EVENT
Su VERA REYNOLDS

TeL Nortrood 1508

-Art ir kornp. A. Vanagaitis 
i ruošiasi -aplankyti, .kartu su 
pianistu M. Yozavitu Mass. ir

LIETUVIS DANTISTAS i 
DR. M. V. GASPER

(KASPARAVIČIUS) >
425 Broadway, Sp. Boston

OJsio valandos:
nuo 9 ik! 12 ryte ir nuo 1 :S0 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
tridieniais, taip-gf seredomis nuo 

lž-tos/flleną uždarytas

“didvyriui” sutiks įteikti tą 
ženklą Vokietijos pasiunti
nys Maskvoj grovas Brok- 
dorfas-Raneau.

Ketvirtadieny, Penktadie
ny, šeštadieny

SAUSIO 19—JO—21

TESTAMENTAS SENOBĖ vif:os kolonijos gali tikėtis

S DENTISTAS 

įĮOR.ST. A.GALVARIS
, (GALINAUSKAS)

fili Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

ą Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
g nuo 1;45 iki 5:20 po piet ir nuo T 
?Hk! IKvakare. Šventų dienų pagal 80* 
ž sitorim9-

THE BANDIT’S SON
<u BOB STEEf.E

•4>

* -

SAUSIO 16—17—1S

THE AMERICAN
Su BII.l.IE LIOVĖ

THE OLD CODE j
Su J.ILI.IAN RJCH

NYKSTA MIŠKAI

SAUSIO 15-TĄ

5 AKTAI VODEVILIO
v Alinusios Pasaulinės

Žinios

alus.
KELIAUTOJAI APLINK 

PASAULĮ

Nesenai Donaldas ir Dou<r-

švedu miškcPpra-
žinovas Storjonsas

L metų pasauliui iškils
ntas pavojūs likti be miš-

ausios miškais salys
ja .ir Kanada veda

netvarkingai ir todėl ten
sparčiai mažėja, 

miškų tuose kraštuose

ciai vyrų rūpinasi tokhr šu
nų auginimu ir, reikia pri
pažinti, nemaža už tai uždir
ba ■—'jų apyvarta siekia ke
lių milijonų svarų sterlingų^

Daugelį žmohūjjffią noras
keliauti aplink pasaulį. Ke
liauja turtuoliai, keliauja ir
visai be jokio cento.

las Burtonas, du jauni ang
elę miškų atsargą turi dar 
Usiją, bet, .trūkstant-p<‘rve- 

iemonių, tik nežymi 
dalis gali būti išnaudoja- 

Dauguma Rusijos ir 
ingai Sibiro miškų pasi- 
i neliesti. Iš turtinges-

Str miškais kraštu tik viena- 
■J. • *

Švedija priauginanti tiek 
fiaiško, kiek sunaudojanti. 
jBe to? Sveri joje apsėjarųos 
■tnišku pelkėtos ir kitos he- 

;fjyvenamos sritys. Tuo bū- 
,du norima apsisaugoti nuo 
galimos miško stokos ateity.

.... ŠUNIS SURENKA KAS
MET 29 MIL. MARKIŲ

'-Didžiojoj Britanijoj kas- 
aaet^iiž šunis surenka ne ma
nau, kaip 20 milijonu mar- 
fių. Pačių šunų ten yra 

jper 4 milijonus, vadinasi, 
kiekvienam dešimtam ang- 

pfei tenka po vieną šunį. I 
Anglai šunimis, reikia pasa- 

i, labai rūpinasi — juos 
myli ir gerai ..prižiūri. Bū- 
ftami geri sportininkai, jie 

^sportuoja ir su šunimis, y- 
Įęnktynes. Vz 

dus šunis, kurie pasižymi 
t tikrais gabumais^ ang- 
gatavas ir didžiausius 

^pinigus dėti. Tod(,4 tūkstan-

lai, -pasiryžo keliauti aplink 
pasauli. Jie pasiėmė pini-. 
irii tū4.-. kiek, rijikėio ner- 
plaukti iš Anglijos j Euro
pą. Žada eiti pėsti per visą 
Europą* į. Indi ją ir kelionėj 
patys užsidirbti gyvenimui.

Prieš karą keliavo aplink 
pasaulį kitas anglas, kurio 
pavardė neskelbiama. Prieš 
keliaudamas jis susiderėjo 
su vienu savo draugu mili
jonierium iš 400 taikstančių 
markių ir žadėjo visą kelio
nę niekam nesisaki’ti,. kas 
esąs, keliauti be pinigų, ke
liaudamas susirasti žmoną, 
iš kiekvieno miesto burmis
tro gauti parašą ir kiekvie
name-miestelyj nupirkti po 
pašto ženklą. Keliautojas 
visa tai atliko ir grįžęs gavo 
lažadėtus pinigus.

Kitaš keliautojas ameri- 
<ietis šilingas susiderėjo su 
lankininkais iš 25 tūkstan
čių dolerių, pasižadėdamas 
per penkerius metus apeiti 
visą pasauli ir dar uždirbti 
5<X)0 dolerių neclgetauda- 
i uis, uevogdamąs ir nesuk-

SEKMADIENY

TELL IT TO SWEENEY
su CHESTHR CONKUN ir

GEORGE BA NCROFT

Pirmadieny, Antradieny,
Trečiadieny

BEAUTY

i

v

:

i

ĮF

ŽENKLAI
Geras tėvynainis privalo

turėti Lietuvos miestų žen-
Yra lndomu su jais

susipažintu Juos gaUato
vartoti kaip atvirutes. ‘
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, ĮSviso yra 40

Kaina 40 centą
DARBININKAS”
366 W..-Broadway
S. Boston, Mass.

TeL So. Boston §520 '

10.ŠALNA-SHALLNA'
LIETUVIS ADVOKATAS l
’ * Baigęs du Universitetu 

OORNEIA> UNIVERSITY su A. B.1 
G, WASHINGTON UNIV. su LI.B. i
^••Darbininko” Name

(antros lubos)
s®X».ĮS<L_Bostoxl

. Rezidencija
805 Harvard St.. iCanibridev. Mass. 

Tel. University 1463—J. i

7
Uberty 7296. ' $

GEORGE H. SMIELDS 1
i ADVOKATA STj 
811-812 Old South Building ^ 
f. 294 Washinorton Street | 

Boston, Mass. _ I j 
indos' 9 Al M. iki 5:30 P. M. | 

" gyvenimo vitrrA «
Gorham Avė., Brookline S

Telephone Regent 6568 \

Tik 157.50

- - Ar - -------------------X-------------------_

Dviejų šeimyną medinė stuba, su 
įlenkiu automobilių garadžium, 
City Point. ant Eąst Sixth Street, ! 
netoli L St. Keturi kambariai ant . 
pirmo apgšto, penki ant antro. 
Maudvnės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Gera pro^ja 

žmoffui, kuris turi vienų arba 
daugiau automobilių, arba užsk 
imantis automobiliutaisyinu. Ran
du atneša netoTi $100 i menes. Kai
na $8.800. Matyk A. J. KUPSTIS, 
Savininkų.

BARGANAS!
Scuth Bostone Lietuviams

South, Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko'v^sas geriausias biz- 
nią vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus šiomis dienomis pateko 
turbut paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tų biz-’ 
nj arba norintis išmokti galės da
ryti gerų gyvenimų. Biznis ir Ra
mas, ant 2 šeimyną su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Randą 
ateina $95.00 į mėnesi. Biznį ir na
mų galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengv.os išlvgos. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery

šešių šeimyną medinė stuba su 24 
kambariais. Yra gazas. elektra, pe
čiai, piazai, vieta dėl garadžių. 
Randą atneša $160 į mėnesį. Pre
kė $14.800. Lengvos išlvgos. Ma
tyk A. J. KUPSTI.

South Bostone
šešių šeimyną medinis namas, 21’ 
kambariai. Rendu Atneša $780 
metus. Prekė $4.500. Lengvos išly
gos. Matyk A. Ji KUPSTĮ,

LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 
‘ MALKAS 
___ y f-rj

NEPAMIRŠKITE’, kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
imant angliai ir ta&lkos pabrangs
ta, tadgi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.”

Kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
r

Broadway, So. Boston

čiaudanhs. Jis iš\ylęo ap
sirengęs poperiniais drabu-Į 
žiais be pinigų ir net l>e ke
purės. f

• Visa tai atlikęs, jis grįžo 
trimis mėnesiais anksčiau 
kaip buvo sutarę. Būtų dar 
anksčiau grižes; bet kelionė- 
j e sutiko daug kliūčių. Mek
sikoj jis buvęs areštuotas, 
Indijoj sutikęs daug nema
lonumų iš gyventojų. Kinuo
se jį apiplėšė. Bet jis buvęs 
labai patenkintas savo ke
lione, Visa, kas reikalinga, 
uždirbdavęs paskaitomis.

Jaunas danų laikraštinin
kas Marius Šroder susiderė
jo apkeliauti pasauli per 12 
mėnesių be jokių pinigų ir 
geležiniais pančiais surakin
tomis rankomis. Per parą 
pasižadėjo tik dviem valan
dom pasidėti geležinius, kad 
užsidirbtų tolimesnei kelio
nei ir maistui. Jis savo pa
sižadėjimą išpildė ir derybas t 
laimėjo.” —---r—

Prieš keletą metų per Eu
ropą keliavo neturtingas ja
ponų kepurninkas Nakamu- 
ra. Jis nė su kuo nesiderė- 
jo ir keliavo norėdamas pa
matyti pasauli. Persijoj jį 
buvo sučiupę plėšikai, bet 
nuo j ii paspruko, perėjo’ vi
są Aziją, Europą, Ameriką 
ir Australiją. Grįžęs namo 
jis pranešė spaudai, kad jam 
visur geriausiai sekėsi.

-Austras Antanas Haslia- 
nas keliavo po visą Europą 
pėsčias Veždamas mažuose 
ratukuose savo žmona su*• •
vaiku, ri ■o

Kitas austras Povilas De- 
utšas pasižadėjo višas 'Eu
ropos valstybes pereiti per 
100 dienų. Jis laimingai pe
rėjo Rumunija, Vengrija, 
Rusiją, Vokieriją,'Lenkiją, 
Holandiją. Belgiją ir Angli
ją, tik Prancūzijoj jam. teko 
kiek sugaišti.*

Reikia tikėtis, kad dar 
daug bus panašių įspūdžių 
ieškotojų.

r i

IŠRADIMAS MEDICINOJ nų. Testamentą ir pilies pla
keliai ną su neįrodyta paslėptųjų 

išrado naująjr patogi] auti- turtų vieta jis Įdėjo į mal- 
septiką “Monsol,” kuris už- daknygę. Nesenai vienas 
muša pikčiausias įvairių Ii- pirklys nupirko daugybę se
gu baterijas ir yra nepavo- nobinių knygių tarp kurių 
jingas žmogaus kraujui bei buvo ir maldaknygė. Pirk- 
orgąnizmui. Jį galima gerti lys buvo beketąs maldakny- 
<aip vandenį. ' igę mesti į ugnį, tik staiga

--------------  į pamatė joje kyšančius po- 
BOLŠEVIKAI GLOSTO SVĖ-' Pieri^s' tai buvo sušaudyto 

viršininko dokumentai. Da
bar bus ieškoma paslėptųjų 
turtų.

Anglu - gydytojai ne

TIMŲ VALSTYBIŲ NU
SIKALTĖLIUS

Prieš keletą metų Vokie
tijoj buvo suimtas didelis 
kriminalistas' Maksas Gel- 
cas, kuris pasižymėjo plėši
mais ir organizavimu bolše
vikiškų gauių:' Dabar Ru
sijoj švenčiant 10 metą j ūbi - 
lieju boŲeriJcų karo komisa
ras Vorošilovas viešai pa
skelbė, kačt Maksas Gelcas 
_sėdįs viename 
kalėjime už *“ didvyriškus” 
darbus būsiąs apdovanotas 
bolševikų kariuomenės pasi-

Vanagaičio Juokų 
Kelione

• I • »

»

-Kainos — Po pietii 10 centu
Vakarais -— 15c., 20c.. ir 25c.’ 

Nedėldieniais tiek pat.

Pirmadieny ir Ketvirtadieny 
Penki Aktai Vodevilo

<
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LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI
Pirmininkė — Jieva Marksienė,
- 625 E. Eightli SI., So. Boston, Mass. 
Vioe-Pirmininkė —- Ona Zulonienė,

II Motiks Si.. Soutli Boslon. Mass. 
Prot. Raštininkė — Ona Siaurlenė,

443 H 7th St., So. Boston. Mas».
Telephone South Boston S422-R. 

*ln. Raštininkė — Bronislava Ciunlen*
~ 29 Gould St., W. Roibury. Masuu 
Iždininkė Ona Staniullutė,

105 W. Bth St., So. Boston, Masa. 
Tvarkdarė — Ona Mlzglrcflenė,

1512 Columbla Rd.. So. Boston. Mas* 
Į Draugija savo susirinkimus laiko ka> 

antrų utaratakų kiekvienų mėius* 
"T30 vakare, pobažnytlDėj svetainė' 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės po.t 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu

ŠV. JONO EV. BL. PASELPINĖS 
DEJOS VALDYBOJ ADRESAI

539 E. Seventh St, So. Boston, Ma» 
Telephone South Boston 3552-R. 

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas.
24 Tliomas I’. So. Boston, Mass. 

t Prot Raitininkas — J. Glineckls,
5 Thomas Pk., South Boston, Mat^ 

Fln. Raštininkas — M. šeikls
366 Broedtvay, So. Boston, Mhsm.

~ 1 L_» j— A. Naudžiūnas,
; 885.E Broadway, So. Boston, -
j Tvarkdarys — J. Zaikis,

7 Wfnfleld St, So. Boston, Mas«.
I Draugija laiko susirinkimus kas trečb, 
I nedėldien) kiekvieno mėnesio, 2-rų v» 

landų po pietų, parapijos salėj, 492 E 
Mo R««ton Ma«»

TeL Brvckton 5112
t DANTISTAS

I DR. A, J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Man.
(Kampas Broad Street)

Ofiso valandos:
| Ryte nuo 10 iki 12 vai.
£ Dienų nuo 2 iki 5 vaL
S Vakare nuo 6 iki 8 vali’ 
<į Sekmadieniais pagal sutarties. < ;

JConh. valstijas SU juokų kon- Pirmininkas — AL žiobt,
I ' - -V-.-r- K9O V flt Sz, 1

\okjetijos’ ceriais. Jie aplankys sekančias:
kolonijas:
, 15 saus. AVaterbury, Conn. ~

18 saus. Ansonia, Conn.
22 saus. New Haven, C-enn.

NĖJ MALDAKNYGĖJ
- Prieš šimtą penkerius me
tus, Prancūzijoj buvo sušau
dytas" vienas pilies viršinin
kas. Prieš mirdamas jis pa- 
raše testamentą, palikdamas 
savo turtus bažnyčiai. Jo 
turtą sudarė daugelis aukso 
gabalų ir kitokiu brangumy- 
nų, kurie svėrė 450 kilogra
mų. Jie buvo sudėti dviejo
se geležinėse dėžėse, kurios 
buvo pakastos po pilies šie-

4

25. saus. Norvvood, Mass.
’ 27 saus. Providence. R. I.• • • 7

29 sausio Bostone “Darbinin
ko” koncerte.

\lfomis nuo 9 ’.kl 12 (pagal sutarti' J

TEL. So. Boston -0506—W.
LIETUVYS DANTISTAS 

A. L KAPOČIUS-
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio" name) 
yOriBo Vasattdos: nuo 9 Iki 12,

Ir uat> g :30 Iki 9 vakare, 
\Seredomls nuo 9 Iki 12 vai dienų 
ęSubatomis nuo 9 Iki 6 vak. Nedė

___ IMIERO R. K. D-JOS 
į VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.
I Pirnrtninkas — Jonas Jarofta.
į 225 L Street, South Boston, Maaa. -

• t — — f
111 Bowen* St., .South Boston, Mas* 

Prot Raštininkas— V. Mickevičius. ' 
405 Third St., Sonth Boston. Mas* 

kFincnsų Raštininkas — M. Seiki*.
~ . 3G8 W. Bruadivay, So. Boston, Mnc* - 

Iždininkas — V. Balutis, >
/ 36 Mercer Street, So. Boston, Mass 
Maršalka — B. Laučka,

393 Fifth Street, Sonth BostonrMass 
Draugija laiko susirinkimus' kas antrų 

nedSldienJ kiekvieno mfinesto, po nu 
vai. po pietų. Parapijos Salėj, Septin 
tą GatvA Sonth Boston. Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot. Versiackas. 
694 4E.^Fifth St.. So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, 
95 C Street, Sonth Boston. Mass. 

Prot Ražt — Antanas Macejunas, 
450 E. Seventh Sh, S. Boston, Masą 

Pin. Rast — Pranas Tulelkią, 
109 Bovren St. So. Boston, Mass 

Iždininkas — Andrius Zalleckas, 
150 H St, South Boston. Mass.

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis, 
906 E BtW»dwny, So.*%ston, Mass.

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrų 12-trų) ned8dlėn| kiekvieno 
mėnesio Lietuvių Salėj, kertė E ir 
S ilve r gat, So. Boston, Mass.. 1:30 
rnb po pietų. Ateidami suslrinklman 

v prašome atsivesti naujų narių pri- 
. rfigytt prie' nrusų draugijos.

linksmo vakaro. Dainų, muzi-1
kos ir juokų užtenka visiems.1
Rengkite ir lankykitės skait-' vice-Pirmininkas — L. Svagždys, 

linMi. Tie vakarai, tai jra 
naujas “Dzimdzi Drimdzi”,• • • zkurio p. Vanagaitis pirmiau 
buvo “generolu leitenantu”.

Report.
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hfw YORK SPA| 
( Kampas Dorchesth' St. o 

ir Brpadnay <»
I SOUTH BOSTON’E jį 

n Užkandžių vietą. Saldainių turi- p
II me namie darytų, žaltako&Ss (ice- ; > 

erėm). Turime' .visokių saidai- jį 
nių pasirinkimui dėl visokių -rei- j * 
kalų; Neužmirškite savo drangų., J

B®©®®
S•*

, *

•• 

• •:: jTRDMPI 
SKAITYflELI  AI | 

nauja knyga
Joje telpa diegiau kaip 
1QO tranpti pasakaičių 

150 pust 45 centai
' DARBININKAS

1io4 >rMiw, SMtvv 21, Mtts

g*

Laitam automobilius dėl vescli- 
ją, krikštynų ir Baip pa

tu

_^w......... J.

Latariuotas Graborius

162 Broadway, 8. Boston, 
Ofiso Tel. So. Boston 0304- W 

Bes. TeL S. B. 0304-K ’ .

E. V. WARABOW 
(WRtfBUAUSKAS>, 

LIETUVIS GRAB0RIUS 
nt BAL8AMUOT0JAS

HTP WASHINOTON STRRST
Nortrocd, Mma

y

-‘js *

t-

> .‘į

nuo nervišką ir chronišką li
gą per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

i

£

Tek S. B. 2805-R.

Įlietu vis

I OPTOMETRISTAS

E .
y Išegzamtnuoju akis, priskiriu aki- 
| ntus, kreivas akis atltVasina Ir 
£ ambl i joniškose (aklose) akyto Mi 
S grųžlnu šviesų tinkamu laiku.

I J. L. Pašakarnis, O. D. 
| 447 Broadway, So. Bostoa.

••

. .. • '

.Z —— - - - - -—•
PATARNAVIMAS DIENA 7 

Ife NAKTĮ

D..A, ZAlfTŠm >
Graborius ir BalsamuotojM

877 ir 448 Cambr 
(Sunbridgą,

Telephone J


