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$£-19 dienomis Punsko apylinkėje tapo su 
riu: Stanelis Juozas

Mačiulskas Pranas. Vitkauskas,
B^- Šilainių sodž.; ir Grigutis

Už.PERSEKIOJIMUS KA 
TALIKŲ MEKSIKOJ 

KALTINA JUNGTA 
VALSTIJAS

RYMAS 
ficialis organas “Osservato- 
re Romano,*’ rašydamas a- 
pie kataliku persekiojimus 
Meksikoj Įtaria J. Valstijas. 
Sako, J. Valstijos ne tik ne
nutraukė santykių su Mek
sika, bet dar leid^ liuosai 
gabenti ginklus.iš J-. Valsti
jų-

Motyvuotas sprendimas 
Romano byloj f

UŽGRIUVUSIUS DARBI- 
Į NINKŪS KASYKLOJ 

IŠGELBĖJO
•HAZLETONN, Pa.—Pir- 

madiev, Lebigh Valley ang
lui kompanijos kasykloj už
griuvo anglis ant devynių 
darbininku. Gelbėtojai dir
bo per 12 valandų iki atkasė 
užgriuvusius. Rasta visi gy
vi.

Berydama tikęs
VARŠUVA^-

* kad Lenkijos .vj 
žinias, kad Lte 
jų reikalavS

nau
ją buržuaziją. Trockis to
liau pabrėžė, kad visam pa
sauly nesą kitos valstybės, 
kurioj darbininku klasės 
būklė būtu tięk sunki, kaip 
SSRS. Darbo laikas trun- 
kąe 9 ir 10 valandų. Atly
ginimas, pasak Trockio, esąs 
‘‘baisiai žemas.” Trockis 
pabrėžęs, kad jis it jo šali
ninkai nenori naujos revo- u—.
liucijos, tačiau naujoji bur
žuazija savo privilegijuota 
padėtimi sudaranti tokią at
mosferą, kurioj naujos revo
liucijos kilimas esąs labai 
galimas. Dabartinis SSRS 
ekonominis gyvenimas re
mtasis vien tildai spekulia
cija. Vienas svarbiausių re
voliucijos tikslų—“ dafbi-

Gruodžio 29 d. Kariuome
nes teismas paskelhė moty
vuotą sprendimą Romano 
byloj. •’

Teismas pripažino Roma
ną kaltu sulig 6 st. 458 str. 
tai yra užmušime didžiai su
sijaudinęs ir nubaudė 6 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo. bet esant byloj švelni
nančioms aplinkybėms, pa- 

j keitė sunkiųjų darbų kalėji- 
KUN. JAKOVANIS GYVENA mą grasos kalėjimu su pa-

ARKIVYSKUPO RŪMUOS
VILNIUS

Aido

BERLYNAS. “Vossisc^ 
Zeitung” praneša iš VaršūrA 
vos, kad Lenkijos pasiunŪr-i 
nys Rygoj Lukasevičiu^ ya^e 
žiuoja atostogų ilgesniaį^j. 
laikui. Bent sausio mėn. jiš^

Lukašericiūs birvoumiezg^ 
santykius* su Lietuvos emi
grantais ir bandęs juos ot*' 
ganizuoti kovai prieš pro^-J 
Voldemaro vvriausvbe. Šios* 
politikos nepasisek i mas sua; 
kompromitavęs Lietuvos o-, 
poziciją ir sustiprinęs Volr. 
demaro vyriausybės padėtį 
Lukasc v i či au s pasi šal i n imas 
kuriam laikui nuo diploma
tinio darbo palengvinsiąs 
Lietuvos Lenkijos derybas# 
Taip pat Ryga, kaipo dery= 
f bu vieta, d aba r vėl esanti .

Vaitakiemio sodž., 
Kasic- 

—,___ ,___ ‘ — šlynakie-
’į Suvalkus. Kai# paaiškėjo — suim- 
mi' vienon &ylon, su seniau suimtais 
is (I&SJkskstr.).

ŽYDAI BEDARBIAUJA 
PALESTINOJE

LONDONAS 
iš Jeruzalės, kad apie 5000 
žydų darbininku yra be dar
bo. SDaugiausja yra Tel Avi
ve, arti Jafos. Bedarbiai gy
vena vien iš pašdpų.

PASIKALBĖJIMAS SU 
TROCKIŲ \

Asmeninė diktatūra. Sunkiau
sia darbininku būklė. Spe- 

. 1 kuliacija. Trockis kom- 
promisan neis.

PRAHA. “Narodni Listv” 
Įdėjo savo Maskvos’bendra- 
darbio pasikalbėjimą su 
Trockiu, kuris iš opozicijos 
atžvilgio arčiai! nusakė 'da
bartinę padėti Sovietų Rn- 
sijoj. Trockis pareiškęs, 
kad šiuo metu Rusijoj esan
ti pavieniu asmenų diktatū- 
ra, o ne proletariato (likta.- 
turą. Visas revoliucijos lai- 
mejimas ligšiol tepasireiš- 
kiąs tik Juo

DEMPSEY NORI KUM- 
ŠČIUOTIS SU SHARKEY

Kaip praneša? kumštynių 
promotens Rickard, tar 
Dempsey noris kumščiuotis 
su kuo nors dar prieš kum
štynes su Tunnąy. Ji$ sako, 
kad geriausias jam oponen
tas tai Sharkey, nes daug 
kas Dempsiui prikiša, kad 
jis laimėjo- kumštynes sr 
Sharkey neteisingais kir
čiais.

Sharkey gavęs šias žinias 
atsakė: “Aš su bile kuo su
tinku kumščiuotis.”.

BERLYNAS. — Pranefe 
kad buvusis Vokietijos kai* 
zeris rūpinasi giluti leidin 
aplankyti Vokietiją ir kite 
Europoj šalis. Kadangi da
bar Vokit'tijnj'prl'zidentuy- 
ra Hindenburgas, tai spėja, 
kad jam leidimas gauti M 
nesunku.

KOMUNISTAI TURKIJOS 
TEISME si

Konstantinopolis, — Čia 
prasidėjo byla 57 komunia* 
tų. Yra .tai kriminale byla 
už padarvtą suokalbį nu
versti Turkijos valdžią ir į- 
veati • Sovietus# S - iŠ
KOMUNISTAI MOKUSIS I 

r beždžionių rstMi 
LENINGRADAS. RusįjŽ 

— Čia institute pradėjo įjj 
rinėjtmn beždžionių kalboąl 
Mąiyt^boŪęrikai nori kokiū

'ijįįįilfe111 'M1

LIETUVIŲ KOMUNISTAI 
RUSIJOJ

sėkmėmis nurodytomis bau
džiamojo st. 28 ir 0 str. ei
nant kuriais kaltinamas nu
stoja visokių garbės titulų, 
pasižymėjimo ženkliu pensi
jos^ pašalinamas nuo visokių 
valstybes, miesto ir kit. tar
nybų negali Rinkti nei būti 
renkamas, negali būti tre
čiųjų teismo nariu ir t. t.,

Kadangi 29 str. nemini
mas, tai turtų teises jam ne
atimamos.

VARŠUVA. — “Kurjer 
Poranny” pranešimu, lietu- 
vių komunistų kongresas, 
kuris tūrėjęs įvykti Minske 
sausio pradžioj, atidėtas į 
vasario TLd. Be lietuvių ko
munistų, gyvenančių Sovie
tų Gudijoj, į kongresą at
vyksią lietuvių komunistų 
delegacijos iš Minsko, Char
kovo ir Odesos. Bendrai lau
kiama 63 delegatų, jų tarpe, 
<3ą, daug ir iš Lietuvos.

Pasak lai kryčio. Soviettj 
Gudijos vyriausybė visomis 
jėgomis stengiantis paremti 
lietuvių komunistų judėji
mą. Maskvos “Zviezda* 
pranešanti, kad Sovietų- Gū
di j<į šiuo metu esą' l< liA

pastatytas vadinamas “rrNe-. 
paa,” kuris tiek miestuos, 
• , .r /< •
i * *• - , .

Vilniaus 
pranešimu, paleistam 

iš kalėjimo kun. Jakovanrui 
laikinai įsakyta gyvent? rdS 
kivyskupo rūmuos. ‘ '

fepringtų
■

‘Praneša, 
ha gavus 
ja apmetė 
| ^unta.

miero Voldemaro pareiški
mo, kad tarp Lietuvos ir 
Lenkijos dabar nėra rube- 
žiaus.

Bet Lenkija viš da tikisi, 
kad derybos prasidės, nes 
Voldemaras neprisiminęs 
Vilniaus klausinio. ‘/Ponai” 
matyt tikrai apsvaigo' gavę 
Lietuvos atsakymą ir nebe
žino už kurio galo griebtis.

važiuoja i Berlyną
VARŠUVA. — Praneša, 

kad Lietuvos .valdžia visiš- 
'• >:kų pasiūlymą 

'' >•’ ei’ derybas Ry
goje pabaigoj šio 'mėnesio. 
Lietuva matyt nenori svars
tyti kitų klausimų iki Len
kija grąžins Vilnių Lietu
vai. O lenkai kaip tik Vil
niaus klausimo nenori nė 
prisiminti. Jie skaito baig
tu. Premjeras Voldemaras 
ir Ministeriu Kabinetas.pa
reiškė, kad dabar nėra rube- 
žiaus tarp abiejų šalių. Anot 
jų, negal'ma skaityti rube- 
žiu demarkliniją.

Lietuva sutinka pradėti 
derybas rezervuodama sau 
teises tais klausimais dėlei

> *
kurių visas ginčas kilo.

Tad neišrodo, kad kas 
nors išeitų iš “taikos” pa
darytos Ženevoje;

MERGAITĖS UŽMUŠĖJAS 
GAVO VISĄ GYVENIMĄ 

KALĖTI
OFLINT. Mich 

savaitę buvo rastą Dorothv 
Schneider. 5 metu mergaitės 
kūnas. Policijai pasisekė 
susekti ir areštuoti užmušė
ją. kuris prisipažino kaltu. 
[Kadangi įtūžusi minia norė
jo užmušėja Adolph Koteli - 
ing atimti iš policijos ir jį 
ntrtinčiuoti. tai jis buvo nu
gabentas į Ionia kalėjimą.
,l Saulio 1S d. Į vyto teismas 
duztfrnnšgją AŽtfftbSLMS® 

so gyvenimo į krtlėjitną/ x

BERLYNAS. — Iš Mas-įtiek sodžiuos pagimdęs 
ievos praneša, kad 'Sovietų 
diktatorius Stalih įsakė Leo
ną Trocki išvežti i Viemv «■ V •
traukiniu iš Maskvos, šis 
miestelis yra už 5000 mailių 

f nuo Maskvos. Taipgi-išve
žė Rakovsky, Kamiene vą, 
Zinoviovą ir kitus opozicijos 
vadus. Visus išvežė į mušty
nes, kur gyvena puslauki
niai, žmonės irTūr dar dvi
dešimto amžiaus civilizacija 
nepasiekė.

Išsiųstieji yra buvę komu
nistų valdžios viršūnėse. 
Trockis buvo Lenino deši
nioji ranka. Komunistų dik
tatorius Stalinas Įsakė visus 
opozicijonįerius palydėti į 

y.. stotį įy, įduoti kelionėj po 
~~ penkias červoncus T^Ž5). ~ 
■įen  ̂Jjuvo až-J 

H apie depor- 
ią Sibirą ir a- 
dnimtis dabar-

Žmonės pasi
us pasielgimu, 
Trockį didvy- 
Leninu. Šim- 
auglį buvo su

sirinkę prie stoties palydėti 
ir daugelis, o ypač moterys 
verkė išleisdami į Sibirą. 

£-■ ■ Trockis ir-kiti išvažiavo į 
Sibirą ne savo linosu noru, 
bet buvo priversti. Kadan
gi Trockis yra džiovininkas, 
tai gydytojai norėjo, vad jis 
būtų išsiųstas i Suclnuną, 
Kaukazija, bet valdžia nesu- 
tiko ir vietoj Astrakano iš
siuntė i Vieni v.

*■

Šis miestelis yra žymus 
tuo, kad čia nuolat pasikar- 

ttoja žemės dreliėjimas.
Trockio tikras vardas vra

f Leiba Bronsfein.

iš kapitalistinio ekonominio 
jungo “dabar yra toliau nuo 
išsprendimo, negu bet ka
da.” Rusu darbininkas ant 
savo nugaros labiausiai jau
čiąs ekonominio krizio pa
sėkas. Pabaigoj Trockis pa- 
irėžęs, kad į jo sumanymus 
neįeina baigti savo politine 
karjera kompromisu arba 
net Sibiru, tariau viskas esą 

-galima.---- —-----------------------

SHARKEY ŠAUKIA 
TUNNEY Į KOVĄ

NEW YORK. — Didžioji 
spauda plačiai rašo apie lie
tuvį kumštininką Sharkey. 
Nors jis kumštvnėse sii Hee>- 
ney anot teisėjų '“nelaimė
jo,” bet sporto ekspertai jį sta- 

kėy ti^rar pasyiyzd'Taimė- 
ti eampijonatą. Tuoj po 
kumštynių su Heeney Shąr- 
key manadžeris Įdavė New 
Yorko atletu komisijai pa
reiškimą. kad Sharkey no
ri kumščiuotis su Tunney ir 
čekį ant $2500. kad jis savo 
žodį išlaikys. [Kaip i tą pad
žiūvęs Atlotu ^komisija su
žinosime vėliau, liet jau aiš
ku, kad mūsų tautietis jati- 
čiasi gerai, ir kad jis yra 
įsitikinęs, kad jis gali su
pliekti Tunney.

DEVYNI MIRĖ NUO
. PERŠALIMO MEKSIKOJ
MENICO CTTY 

nenormalaus oro devyni as
menys rasti negyvi ant gat?

kad senosios vių. laike dvieju dienų. Sa- 
nės tvarkos vieton ko, kad termometeris nupuol

*Iąs &L 25 kh'i.bh

|žudo sielą.—M, Gorkis.

ey saukia
-i - ' . - w‘

LATVIJA .SKUBIAI SUDA
RO PREKYBOS SUTARTĮ 

SU LENKIJA .L:
“Socialdemokrate” prane

ša apie visišką susitarimą 
tarp Latvijos ir Lenkijos 
dėl prekybos sutarties. Jos 
pasirašymas įvyksiąg po ke
leto i dienų. \ Lietnvosi klau
zulė* klausimi® i#ūaiąs-pa-

• ■ - .

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

HAVANA. Kuba. — Pan- 
Amerikos kongrese dalyvau
ja 21 valstybės atstovai. 
Jungt. Valstijų prezidento 
Coolidgę kalba i visus pada
rė gerą Įspūdį. Kongresas 
pagerbė miru.sį prez. AVilsoir 
už jo- pastangas fyykdhmfuf3 
pasauly taikos.

Charles Hughes yra galva 
J. V. delegacijos, kuris dar
bavosi AVilsono administra
cijoj padėkojo kongresui už- 
išreikštą pagarbą Wilsonui.

Išrodo, kad visi parems 
AVashingtono politiką link 
Lotynų Amerikos, nors bu
vo ir vra, kurie dar zurza 
dėl Įsikišimo Į Nil0raguos 
reikalus.
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rastis, kuris pari
mti “Vilniaus £įpįos,” 
au p. Vileišis, kaipo fir- 

mos savininkas prieš tai už- 
protestavęs. Fakiinu redak- 

nuinatoinas p. Gus- 
/. R.-M. iufonnaci- 

fi jos biuro vedėjas. Numaty- 
3a, kad šis, laikraštis pakeis 

ą” ir “Lietuvį,” kų- 
ęktųojami uždarytis 

i*
L
į- MOŠKIENAI, (Paneiąu- 
<nętio valse.). ,Netoli Moš- 
kienų kaimo prie upės Ne
munėlio yra Moškienų kal
inas aukščio apie 100 metini

y ir-vi ršus pločio apie 50 met- 
rų. Senieji žmonės paskoja. 

Jkad tą piliakalnį .supylusi 
Išvedu armija apipildama 
r? dvaro trioliesius. nes kasirfė- 
; jąnt paviršių galima rasti 

varių metaliniu daiktų.

Gruodžio 15 
u. cmuiių oąjungos rūmųp- 
se įvyko organizaeijų atsto
vų pasitarimas dėl 1Q metų 
Valstybės Jubiliejaus cere
monialo. Pasiįąęunę dalyva
vo tiktai 15 atstoVmTšrink- 
ta ceremonialo komisija iš 
Šaulių Sąjungos atstovo V. 

pirmininko. 
Miesto ;Valdybos at^(ovo p. 
A. Ysaako’ir stud. ateitinin
kų atstovo p. J. Skrupske- 
lio - narių.

Pasitarimas išnėšė pagei- 
davimfc kad būtų kviečia- 
mos visos lietuvaitės Jubi
liejaus ceremonialo * metu 
dėvėti tautiškus drabužius ir 
visa eilė kitų sumanymų.

_ . - f \ •* 
y * f \ * » «•

ATĖMĖ TEISĘ DĖVĖTI 
UNIFORMĄ

KAUNAS. — Ęespublikos 
Preziifelitp aktu f atsargos 
pulk. Uspenskiui už elgesį, 
nesuderinami) su karininko 
garbe, atimta teisė tam tik
rais atvejais dėvėti karišką 
unifomą.

. m sis
Jg? '■

.ŠriTĘEĘĄI,; ap.
Spitrinai, taiįs^aiua pa- 
rąpija, kuriądaiYAik spalių 
mėn-. 20 d. (p?^ j?E. Pa- 
nevėžio vyskujiaS'Ųatyirti— _ 
Ją sudaro Mrtjų ^^apijųk^ą^^.C- 

’dalys: Utenos. Tauragnų’iįę*■---* ' ----- ’* 3
Sudeikių ir yra apie 2500 
gyventojų. Kai kurie sodžiai 
iš pradžių prisidėti* prie 
naujos parapijos nenorėjo: 
Turime medine bažnyčią,

kalingus trobesius. Bažny
čioje yra 3 altoriai, vargo
nai, graži sakykla ir kita. 
Turime darbštų kunigą P. 
Margevičių. kuris nesigaili 
nei sveikatos, nei cento pa
rapijai tvarkyti. Statyda
mas trobesius buvo net ap
sirgęs, gulėjo ligoninėje dvi 
savaites

" JAUNAS—Lietuvai pa- 
. gražinti draugijos ponių pa- 

tronato iniciatorės sukvietė 
7 karininku Ramovėn patro- 

r * .* . . . . . i

nato steigiamąjį su^irinki- 
mą. Atsilankė, beveik visos

£' \ ;

^.. kviestos ponios. Tai įrodo 
įį’ponių, visuomenės darbuo- 

jbjų, didelį palankumą drau- 
«tgijos tikslams ir norą pasi- 

fc’ darbuoti šioje gražioj ir pla- 
čioj dirvbj. Išklausiusioji r 

. pilnai pritarusios Centro 
^-Valdybos pirm.- -p^ Braziu- 
į^Jgyičiaųs pranešimui, ponios 

o iš savo tarpo patro- 
nato Valdybą, kuri savo pir
mam posėdy tą patį vakarą 

r- pasiskirstė pareigomis: pir- 
irrinrnkč — p. Ivanauskienėj 
vicepirmininkė —- p. Dau
kantienė. sekretoiė—p. Gal-

7 dikienč, iždininkė — p. Dut- 
^fvinskaitė ir nariai p., p. O- 

] žolienė ir Šklėrienė. Valdy
ta išrinkta 3 metams.

*

1927 M. ATLIKTI ŽEMĖ- 
TVARKĖS DARBAI

Išskirstyta-kaimų vienkie
miais apie 300 vienetų plot. 
69,000 ha. IŠ to ploto suda
ryta naujų sklypų apie 7,-

UŽ NUŽUDYMĄ TĖVO
15-KA METŲ SUN

KIŲJŲ DARBŲ 
KALĖJIMO

Kariuomenės Teisinas, 
gruodžio 30 d. išnagrinėjęs 
St. Bartninko bylą už ’užniu- ___
Šimą tėvo Antano, gyV. že
redžiarts valsčiaus. Žemaitai
čių k., jį pripažino kaltu ir 
nuteisė 15 metų ’ sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

000, sukuriant apie 5,000 
jiaujų ūkio.yienetų. Dvarų 
.-išparceliuota apie 490 vie
netų, ploto’ 45.000 ha., ir su
daryta apie 3,900 sklypų, iš

i tūrių susikūrė inaždaug 
toks pat skaičius ūkių. To- 
nu būdu iš viso atlikta |>e- 
rėitais metais žemėtvarkos 
Barbi] 114,000 ha. ir sudary
ta apie 10.900 -sklypų. Ta* 

skaičiuje likviduota ser- 
>ij ii bendru ganyklų A- 

00 ha. ir padaryta že- 
keitimų apie 2.500 ha. 

Be to, vra jau pra- 
tų ir neužbaigtų kaimu 

viensėdžiais 147^ 
e 52,000 Jią. ir dva- 
■ta parceliuoti 160, 

>; 25.000 ha. Tuo 
aitant. kad nin-ody- 

:o darbų puse jau at- 
a, iš viso pareitais metais 

yta apie 152,000 ha. 
sudaro dar ne visa nu- ’ * * *■* *■ • 

darbu tvarkos planą.
z Užtat, atlikta" sutvarkv- *• • . • • - > 
S<?to paskirsfyfiias rūši- 

biniams žemės tno-
T • 1 9

KARVĖS BYLA
i

Šakių apškr? Naumiesčio 
m. pil. Ž. pasiskolino iš X. 
pinigii. Atėjus terminui, Ž. 
pinigų nesumokėjo ir buvo 
atiduotas teisman. Kad ap
saugotų savo ieškinį X. už- 
aręstavo Ž. karvę. Bet Ž., 
Į nieką neatsižvelgdamas, 
užregistruotą karvę parda
vė pil. -B. Priteisus iš pil. 
Ž. sumokėti pil. X. skolą7r 
jos laiku nesumokėjus, poli
cija pareikalavo užregis- 
tinafns kaiTės varžytinėms. 
Pil. Ž.. bijodamas gauti ka
lėjimo už užareštuotos kar: 
vės pardavimą, policijai pa
reiškė. kad karvę išvedęs pil. 
B. prišerti ir kad jis dabar 
nenorįs, jos atgal grąžinti? 
Policijos užklaustas kodėl p. 
B. negrąžina pil. Ž. karvės, 
tasai tvirtino, kad karvę pir
kęs.

Ž., nirsiįausdamas, kail 
jam gali'kliūti, sumanė pil. 
B. apskųsti, kad sugrąžin
tų karvę. Pil. B., neturėda
mas x nė jokio liudininko, 
kuris būtų matęs, kada jis 
karvę pirko, labai nusigan
do. Bet greitai sumanė, kaip 
iš Ž. viską išklausti prie liu
dininkų. Tam tikslui jis Ž. 
pakvietė pasikalbėti. Prieš 
Ž.* ateinant B. pasikvietė pas 
save liudininkę ir kambary
je paslėpė. Atėjus Ž., B. 
pastatė butelį “valstybinės” 
ir vaišindamas “svečią”- iš
sikalbėjo apie kąrvę, Ž. ap
sidairė, ar niekas neklauso, 
ir viską prisipažino;

Nagrinėjant bylą, Ė. drą
siai reikalavo, kad B. grą
žintų jam karvę. Tik kada 
išgirdo liudininkės kalbą, la
bai nusiminė.. •
y Talkos teisėjas Ž. ieškinį 
atmetė ir karve pripažino B7 

Policija už arešto šalau

. BROLIS PRIEŠ BROLĮ
Aluutos apylinkės gyven

tojai broliai Maksimas ir 
Simąnas Borūnovai, pykosi 

žemės. Niekaip jie ne
galėjo pasidalinti 5 ha. skly
pą, dėl kurio jie kelis me
tus pešėsi.

Kartą Maksimas Radio- 
novas sužinojo, kad jo brolis 
Simanas išvyko Alunton į 
turgų, pasikvietė keletą vy-
ru ir su peiliais pasislėpę 
krūmuose lauke brolio.

Sutemus sulaukė begrįž
tanti Simoną Borūnovą, ir 
peiliais subadė kiūtinę. Bro
lis Maksimas turėjo kirvi ir 
perkirto Simonui ranką.

Panevėžio apygardos teis
mas Maksimą Borūnovą nu
teisė dvejais metais sunkių
jų darbų kalėjimo.

Šiomis dienomis Vvriau- M
siasis Tribunolas patvirtino 
-Barūnovui Maksimui baus- 
mę.

KUN. M. GUSTAIČIO 
LAIDOTUVĖS

Gruodžio mėn. 26 'd.T vai. 
}>o pietų Lazdijų kapinėse į- 
vvko iškilmingas velionies 
kun. Motiejaus Gustaičio 
laidojimas. Laidotuvėse da
lyvavo apie 2000 žmonių. Iš 
Kauno buvo nuvykęs gau
singas būrys giminių, drau
gų ir pažįstamų viso apie 50 
žmonių. Tame skaičiuje da
lyvavo .3 broliai Gustaičiai,- 
p. Žilinskienė-Gustaitytė, p. 
Žilinskas ir t. Laidotuvėse 
dalyvavo visa vietos gimna
zija, kurios diretorium buvo 
velionis lig pat mirties, vie
tos organizacijos, apylinkės 
inteligentija ir valdininkai 
Prie kapo buvo, pasakyta ke
letas labai gražiu kalbų, iš
keliančių velioųies nuopel
nus jaūnuomenes aulėjimui 
ir lietuvių kultūrai apskri
tai. . • L ?;

Sokratas kartą pasveikino 
žmogų, kuris į jo pasveikini
mą neatsake. Filosofas tačiau 
visai tuo nenfeifavov“ Aš im- 
pykstu, 
gams: -

Tai švelnesntg'tr geresnis cigaretas 
Išnikysi vežimą u kosulio neturėsi 

7»d - ■ ‘ .
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PALEIDO IŠ KALĖJIMO 
LIETUVIŲ KUNIGĄ

Kun. Jakovams paleistas iš 
kalėjimo, bet perkeltas 

kiton vieton

VILNIU S.. — “ Dziennik 
Wilenški” pranešimu, arki
vyskupui prašant, iš Lukiš
kių kalėjimo paleistas kun. 
Jakovairts:- "Iš sav o senos 
parapijos kun. Jakovams 
iškeliamas.' Laikraštis pra
neša, kad šiomis dienomis 
taip pat būsiąs paleistas 
kun. Mikaila.

čias supyko už jo negerbimą 
ir pažeminimą. Įniršęs dro
žė lazdele vienam vaikinui 
R. R.. . per galvą, kuris ir 
apsipylė krauju. Palydovai 
suprato negražiai išeisią, ir 
tuoj vado liepiami užsidėjo 
durtuvus ant šautuvų.

Tačiau vienas iš Kuklių

šūolts šū^ savo palydovais” 
paspniko. ' Neužilgo duota 
žinia policijai ir atvežta gy
dytojas. Ligonis tapo nu
vežtas Švenčionysna ligoni
nėn,- kame-daktaras prane
šęs, jog gyvensiąs, tik’akięs 
nebesugydysiąs.

O kas gi su drąsuoliu? 
Suėmė, kalbėjo kad paspiu- 

z » • ' ■ ’*• ' f t '

kęs. Naj žinėrna, gal nepa- 
girs, bet kaip .pasielgi, aš

Atidaryti ;
• VILNIUS. Nežiūrint dv;. 
dėlių vietos lietuvių pastan
gų iki šiol lenkai neleidžia 
atidaryti spalių mėn. užda
rytų mokyklų. Kaip žinomai 
yra uždaryta mokytojų se- » - 
minarija Vilniuj ir 48 pra
džios mokyklos provincijoj. 
Tų mokyklų moksleivių ’ 
skaičius siekė 3000.. . .

(. <—
Buv. “Vilniaus Aido re-

sodžiaus vaikinas (baikis 
vyrukas) išsitraukęs staliu
ką pradėjo į atstatytus ka
reivių šautuvus piškinti ne 
juokais. Vienam pikštelėjo, 
net jo šautuvas nudardėjo 
ant grindi].—Antro, nabago, 
ir durklis sulūžo. Pamatę 
nieko nepadarysią spruko 
laukan. Tuo vienok nepasi
baigė. Sumuštas R. R.... 
parėjo sayu pįękįop kame jo 
tėvas gulėjo. i Šis pamatęs 
kruviną sūnttri jsęirengė su 
kaUiDihkb.pasikalbefr^sAiė- 
j$s vertuvėsna’ rjau buvo vi
si šiek tiek nusiraminę) jo 
dar neradęs, tačiau greit 
grižo. Senis, metu 60, prS- 
j- * « '*• įvirti ?dėjo klangiL kamrio srtnn su- 
musęs. —«Jernorėtai ir tau 
tiks — atjovė ptįdai^TdrJ. 
sjaolis?’ Na, šis- senukas Ų 
ėfriė sveikinti ; sa
kklt i n inką. - Šitam, bra 
“hęouoras.7? -^fjfpv’i 
y/-.: a..
1& nutveręs’nŽ J 
ta ranki išsitrauk^ n?vo|- 
yprį šoVė. Vieną kartą n” J

/ i ,

NEKVIESTI SVEČIAI MUŠA 
IR ŠAUDO KVIES

TUOSIUS

KALTINĖNAI, Švene. 
apskr. — Mūsų apylinkėje 
šiais laikais getą nieko neiš
girsi,-tačiau bloga, tai kiek 
tik nori? Štai, pavyzdžiui, 
toks atsitikimas..

Pagelutėse viensėdy (koki 
trys kil. nuo Kaltinėnų) 19 
lapkričio šeštadieni buvo 
vestuvės. 1 Vestuvėsha bė 
kviestų svečių, prisirinko 
dar ir nekviestųjų, pas mus 
vad. “gft^iit?? .Taip ir čia. 
buvo. - ^Tokiais Į4 ‘gogiais” 
ariyko-iyspdžjąiįs 
seržantas, su "trimis juostelė-, 
mis ir su savo palydovais : 
dyiem kūititidišl - gis "sye? 
čias .visiems gerai jįįįžj£įa; 
nįas mūsų apylinkėje. Atvy- pataikęs kaip tai, bet, ant 
ką, žinoma, ne]

Įimti l‘por<dki 

irgi atsirado, T>icvui?twgrie

nežinau, spręskite skaityto
jai patys. Dabar dar vaik
ščioja laisvas ir tiek.

♦ —-----------

VILNIUS. “Vilniaus Ai- 
da*?2 rašydamas apie dabar- 
tinę Vilniaus padėtį, ypač 
pabrėžia didelį jo medžiagi
nį skurdą. ’ Vilniaus smuki
mas matosi visur. Jmonės 
bankrutuojančios, mieste
nuolatinės fvzįž^infs, pilna; 
armijos sdkvestįatdrių, ku-

daktoVū M. Žukauskaitė už ~~ 
1926 m./ tilpusi laikrašty 
straipsių “Tautinė Vilniaus 
krašto sudėtis” ~ nubausta , 
100 auks. pabaudos.

Seinų lietuvių prieglaudos 
vedėja Zofija ČepuĮvtė pa- 
leista iš kalėjimo - už 1000 
auks. kauciją. Ryšy sųpaš? 
kutiniąis persekiojimais p-lit, 
Čepulytė kalėjime išsėdėjo 
du mėnesius. Suvalkų kalė- • 
jime iki šiol dar sėdi apie 
20 tokių “kaltininkų” lietu
viu.:rie jokiu būdu nespėja apsi

dirbti su magistrato ir iždi
nės skolininkais. Elgetų už
plūdimas dar nematytas Vil
niaus istorijoj. Elgetos, ir 
tikrieji ir simuliantai, ištiso- , 
mis elėmis stpvi prie krautu-' 
vių dųnj, p šeštadieniais, ša
ligatviais negalima praeiti.’ 
Š i mtai bedm+> i 11 išblyško 

ais veidais, apdriskusių 
sityje gatvėse ir laū- 

:ia kokio nors darbo.' Pat1 
i mygtas apleistas, gatvės 

uobėtos, o mėšlų krūvos 
styro; josefištriais mėnesiais. 
Be Lietuvos Vilnius anaau- 
ęiąsį jp tą,s jo; snųu^nari ir 
troškioje atmosferoje blaš
kymąsi, pasak y laikraščio, 
esąajuo sRaudesųj^ kacj pa

kramto

r'f
’ * * l

< • <w.^-

ŽADA ATDABYTI UETtl-

■ VU] MOKSLAS

VILNIUS. 
tKl” prani 
timo ministeris 
priėmęs atsi 
fiuyoiį laiki 
miteto pi^zidhimo U 
d-fą Alseika ir K. Ve 
kurie pjąšė ministerį 
vėl veikti uždarytoms lįė 
vių .mokyMomste' 
paaiškino, kad tas _ 
tebesąs surištas su “aukštą
ja politika” ir šiuo motu 
W&y.Matjdarymąs 
£ jp fe f
mimsteris pareiškė, kad,JĮĮFį

i

a

kfertą vargšui: seneliui į
v

V-

. v

nhką prie sienos^vi 
krūtines?

- kari jis savo 1

sutikęs imo^ų, i

v*
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■•^ Indiferentizmas tikėjime,
J ■ arba visiškas nepaisymas a-

)ie Dievą ir. są vo ^ięlog įūdt.
ną yra sunki ir baisi- dva- marinti* Dievas, kaipo Su-

• w Y* j ‘ x • • 1 ‘11-

■: " i . 4 $ 't

~ ** ' * -

„Vyskupui A. Baranauškui
• “ ii i1“'8 i"--------- - •:»< ' ' '.r •> t p. t Av- , į . J'?

- Fragmentas
_ . Ilgus. Seiniečiai metus, aimanavo, y > 

' .. , J, ,

Kaulas iš kaulo — kraujas iš jeraujo!
’ 'Jis davė krvpfį gyvenimui nauja. '■*

» »

Sveikinom jį kaip Dangaus pasiuntinį. 
Sveikinom širdžia liepsnota; 
O lenkdami prieš j Į alkaną protąr 
Meldėm šviesos. Jis auksinį 
Spindulį kupina sauja žėrė 
Ant pasiilgusių sielų jaunimo;

' Mokslo ieškotojams kelbt
I Vakarti Europą atvėrė: 
O per gyveninių, dorą ir triūsų 

• Diegė i širdį visuomenės mūsų 
SĮeilę prię darbo ir pasišventimo.
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tik savę amžinai pražudys. 
. Ir-Jsaipgi galima nepaisy

ti apie Dievą ir Jo valią, pa

• t ■

i

y

,e

,gĮĮ
~ sios liga. Sakoma ji panaši 

cukrinę, ligą. Žmogus be- 
C galo nori valgyt saldžiai, bet 
^^įas-saHurnas jį užmuša, nes 
■įfį visas; kūnas pąmažėli virsta turi teisės' reikalauti, kad. 
’- cukrųm. arterijos bei gįšlos žmogus-sutvėrimas Jį myfė- 

_ y.. k_ ___ .2. z -7 i j -r j 'z
■ • r 

mirti;
wF7 * * ' * 1 • • /*’. • * *
\ Dūšios atšalimas taip pat 

paraližiųoja -visą , žmogaus 
dvasinį _ veikimą ir siela 

‘ nepakenčiamai
drungna liei apyšiltė. Toks 
sielos stovis Dievui labai ne-Į 
patinka, ir Jis visiškai atvi- 

/ rai tą pai-eiškė “Verčiau bū- 
/ tum visai šaltas, arba karš

tas, — taip sako Dievas.*— 
’ bet kadaugi esi drungnas 

bei apyšiltis, pradėsiu tave 
. išmesdinėti iš savo burnos.”
5 • *

Žmogus indiferentas arba 
nepaisantis apie Dievą ir sa
vo sielos išganymą patsai 
sau yra dideliausias priešas. 
Savo pasielgimu jis Dievui 
nė kiek neužkenks. Nesu- 
mažins Jam nė garbės nė 
laimės. Tie kurio nori, kad 
Dievo nebūtų, tuo savo pa
geidavimu Dievo nepanai
kins. Jei žmogus užsimer
kia ir saulės nemato, tari sau
lė vis dėlto - neišnyksta ir 
šviečia kaip svietus. Žmogus

♦ 1 ■

tvėrėjas, turi teisės paskelb
ti savo valią bei įstatymus 
sutvėrimui. Taipogi niekas 
negal užginčyti, kad Dievas

e
tų, gerbtų, ir Jam tarnautų. 
Stebėtiną kaip nekurie žmo
nės. panaudoja visą savo 
protą, kad tik užginčytus 
Dievui teisę duoti žmonėms 
įsakymus. Jie nori, kad Die: 
vas tylėti j ir nepareikštų 
žmonėms ką jis nori. Jie 
nori, kad Dievas jų klausy
tų! Koks apjakimas ir ne
dovanotina, beprotiška pui
kybė !

Žmogus visa kuom rūpi
nasi, tik ne savo, siela. Žmo
gus viską nori žinoti, tik ne 
apie Dievą. Žmogus apsiima 
konors klausyti, tik ne Die
vo. Žmogus bile kam tiki, 
kartais ir kvailiausioms pa
sakoms, tik ne Dievui.

Žmogus turi noro ir ener
gijos įsigyti pasaulio turtus, 
garbę, galybę, nepriklauso
mybę, mokslą ir gudrumą. 
Nesigaili tam pastangų nė 
laiko. Vienam tik daiktui 
jis rfeutri laiko: savo dūšios 
reikalams. Kristus pasakė: 

. fKa žmogui pagelbės, kadnenorįs Dievo pažinti, ne- ‘ —
\ -kenkia Dievui, tiktai sauj 
' nės jis liuosu noru atskiria 

savę nuo gyvybės ir meilės 
šaltinio, 

užsikemša, ir žmogus turi

' • i •

Žmogus nesirūpinąs savo 
dūšios likimu yra tikras ne
išmanėlis. .Tuk jiš ne kitą,

V

f

f*

LIETUVOS 
' ŽENKLAI

ir visą paša ui i Įsigytų, jei 
savo sielą pražudys.” Koks 
išmintingas ir sveikas per
spėjimas! T?odos jis turėtų 
skambėt zmogaifs ausyse, vį^ 
sądos. Deja, žmogus rods 
viską daro, kad tik tą, svar
biausią patarimą užmiršus.

Tiek tai žalos pradirba 
žmogaus sieloje indiferen
tizmas bei atšalimas sielos 
išgany mo reikaluose.

Uolumų, daugiau uolumo! 
— turėtų būtį mūsų obalsis.

4

A; 

w

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestu žen- 

-klus.—Yra indomn suĄata 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje. išviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 centų 

“DARBININKAS”
366 W. Broadvay 
S. Boston, Mass.
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Chevrolet Elektrizuoja Amerika - 
su Nauju Dideliu Motor Karu

Kadgi taip dvnsios pasėlis der,^- 
Augom ir sakėm: Jis musu ša 
Naują sukūrė — lietuvišką ej

Jei
<*«

f‘>

4

Kas atsitiko ?
Ko taip varpai nuogąstingai sukliko? 
Pinasi gedulo garsai Į \ieną
Reųuiom, plaukia ir skleidžia naujieną 
Liūdną, kaip myris be laiko. Tuoj yėfas 
Šoko iš miego ir atsidūsėjęs,
Giesmą špižinę iš varpinės ima,
Lekia ir sėja sparnais nuliūdvmą... “.R-/as”

L; D. S. Reikalai
M0NTELL0, MASS. j

LDS. 2 kuopos metinis ką.” 
susirinkimas Įvyko nntradie- 
ny, sausio 3 dieną. 7:30 va
kare.

Šiame susirinkime daug 
narių užsimokėjo užvilktas 
mokestis, kad naujuose me
tuose seno nieko nelikau. Ži- 

Įnoma, buvo ir tokių narių,

■ -v.

nors užsirašyti “Darbiuįli
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Naujas automobilius toks sensatiškas 
būk suelektrizuoti žmoniją! Puikus 
naujas Fisher bodies—107 colių wheel 
base, keturi coliai ilgesni negu kad 
pirmiau—4 ratų brekiai—ir daug kitų 
mašinoj pagerinimų. Nėra nuostabu 
kad šis Didesnis ir Geresnis Chevrolet 
yra taip garsinimas!

Ateik ir pasižiūrėk šį naują didelį ka
rą su pagerintu valve-in-Iiead moto
rą — j c gražumą ir jėgą. Sužinok ko
dėl jis eilėj kaipo pasaulio vienas iš 
gražiausių/ir žemos kainos automo
bilius. ' ' <

rį

NUŽEMINTOS Įu—?

KAINOS i -a
The COACH ■■•K

• $585
:7'-

-

The $495
..»&s

Koiulster
7/ic 
Ton riiig $495
77h- <ž»ii|x>
’l'h“ 4-1 $595.
Seiliui 
Tite SiHirt $675
Cabriolet. 
7/ie Iinpei-i;il $665
Landuil
V.-Ton Truck $715

(riuiKsit oitbi)
1 Ton Truck W5 *

(CliuKsii Onlii) $495
Ali Prii-es f. o. b. Fliiit, 

Mieli.

KAS DABAKNESIJUOKIA?
Dabar nesijuokia tas, ku- 

tts neturi pas save Vana- 
gaičio rekordu ir “Vanago 
Plunksnos.” * Tuojau nusi
pirk vieną Vanagaičio re
kordą ir juoksies susiriesda
mas. Uždėk “Alutį,” ar 
“Mūnšainuka,” . tai_ neper-
grojęs 20 kartų, jo nenuliū
si*. - *

Rekordistas

kurie kokių noTs .bŪfįi nega
lėjo dtsitarikjrf imt Šo susi
rinkimo, tai į kitą susirinki
mą žadėjo ateiti ir atsilygin
ti už 1927 metus. O buvo i f 
tokių nariu, kurie atnešė 
paskutinio mėnesio ir užsi
mokėjo už visus metus iš 
janksto ir dhr po naują narį 
prirašė. Ypač ponia Čiužie- 
nė niekados mėnesinių mo
kesčių neužvelka, bet dar ir 
naujų narių prirašo.

Kuopa apsvarsčius savo 
metinius reikalus, priėjo 
prie centro paskelbto naujų 
prenumeratų vajaus. Visi 
nariai vienbalsiai nutarė 

Įremti paskelbtą vajų ir kas 
kiek išgalėdamas prikalbinė- 
ti prie LDS. organizacijos, 
draugus pažįstamus. Jeigu 
ne prie organizacijos tai

įdek jų 
Ims' ne- 

kurie

Chevrolet Motor Company
GENERAL OFFlCES 110 Cummington Street, Boston

•;?»<
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LIETUVIAI!! !
BALTIKO AMERIKOS UNIJA

Tai vienatinė Ir pirmutinė Linija kurios. laivai 1 
plaukė STAČIAI I KI.Atl’ftl-Ą lir-M ir 1927 I 

metais su burinis ekskursantu.
Tėmykit šių 1928 metu ekskursijas TIESIOG.! 
KLAIPĖDA* ir prie jp prisi lėkit. Iš anksto 

pasirūpinkit reikalingas >>opiems

“LITUANIA,” — 17 Balandžio-April 
L’<tuvių .iTidarhų Pareik-*!’, Korp. ekskursija

“ESTONIA” — 2 dieną Gegužės-May 
“Vienybės" ei .skursi ja

“LITUANIA” — 29 d. Oegužės-May 
Lietuvių. Darbininku Sįjnhgos ekskursija I

“EST0N1A” 16 dieną Blrželio-June
• Lietuvos Vyčių ekskurstj r

gZ
_e' <.

: KAINOS lAlVAKORČIŲ Į 
. KLAIPĖDĄ

Trečia Mėsa ......................
T»»n Ir atgal tiktu! .... 

Turistinė III klero .......
Ten Ir aFgil tiktai .... 

Valdžios tnkroi ntsMrinoi.

8107.00 
181.00 
122.00 
203.50

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI
■ • • i 

'‘UTUANIA” — 31 Sausio 
“EST0NIA” — 21 Vasario 
“LITVANIA” — 13 Kovo

■------------ ■

Žiniom Kreipkite į Vietos'Agentą Ar į Bendrovę

•■T-. BALTTO AMERI0A LINE
X O1T1C| TV • Ji • 

ins ia i 'i
’ • ■ '/
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8 Bridge Street -
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Į IR IŠ _ 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ 

Mūsų popui ertais laivais

' M*^nTiinw«, 
W>M>WkMAjn^HNMA 

Nepalyginamas patarnavi- 
, mas ir švarumas visose 

klesose 
Ypatiškar Vadovaujamos 

Ekskursijos
aaa iš New York’o |~]
21)3 Kauną ir atgal, |

(Karo taksai ekstra) I » ' ■> ■■■■ ■■■■■ ■ ■ ■
Išplaukimai Kas 8&vaitę. 
Pinigus persiunčia greitai 
• ir žemomis kainomis 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 

■ informacijų kreipkite pas 
Miliute 

Į United Ai—rietn Lines, Ine* 

L ' r tn Stot* 9l—tr UMta*
’ T*' ■■ ♦ *-' t

t'

-^Po to vūaibalsiąipriimtas 
Įnešimas ir pageidauta, kad 

'kodaugi ausin nuvažiuoti į
So. Bostoną ant .rengiamo

t < v

centro metinio kofičerto, ku
ris bus sausio 29 dieną. Tuoj 
išrinko komisija, kad laiku 
užsaky t ų 7Hjįįsąis V 
reiks. Va*žhfotojf
mažai, nes iš narių, 
dalyvavo susirinkirųej kuo
met buvo užklausta ar va
žiuosime šiemet, tai kaip 
vienas atsakė: aš, aš važiuo
siu. -4

Taigi vietiniai nariai ar 
ne nariai, by tik lietuviai, 
ruoškimės vis i minėta kon-

• - *■ .

ccrtą, nes bus vienas iš gra
žiausių. Visi žinome, kad 
Montellos ir apylinkių ge- 
riausi dainjninkai .dainuos. 
Be to, dalyvaus artistas A. 
Vanagaitis sh savo grupe. 
Kas norėtii važiuoti, paduo
kite vardus šiems komisijos 
nariams-rK. Grigas, A. Viš- 
čiūniutė ir J. Jaskeliavičius, 
ir galima užsirūšvti pas J. 
Trainavičių krautuvėlėj.

Išrinkta valdyba 1928 me
tams. Įėjo šie: Pirmininkas 
J. Daugeliavičius, Pirminin
ko pagelb. A. Viščiuniutė, 
prot. rast. B. Bartkevičius, 
fin. rast. J. Valaitis^- iždo 
globėjai — K. Peliackas ir 
P. Danyla. iždininkas J. Ja
skeliavičius, maršalka B. 
Tamulevičius.

BOSTON: Commonivenltli Chev. Co., 
949 Commonivenltb Avė. 
(ROSLINDAI.E: Mt. Hope Motor 
Sales. 409 Hyde Park Avė.

ARLINGTON: AHington Ąuto Co. 
(LENINGTON: Svedlund Chev. Co, 
X"> Bedford St.)

EVERETT: Melanson Bros., Ine., 63 
Chelsea Sti

. (REVERE: Melanson Bros., Tnjį, 
_ 282 Broadivay)______ ______ _______

(CHELSEA: McBrlde Cbevrolet Co, 
9 Cross Bt.).............
(WINTHROP: Ocean Spray Garage) 

RONBURY: G rovė Hali Chevrolet Co, 
45S Bhie Uill Avė.

NORNVOOP: Town •<!. Chevrolet Co. 
NEEPHAM: Stnrfc •& MeAdttfn. Ine. 
AVELLESLEY: Stock & McAdam, 

Ine.
MALDEN: Krame Moters. Ine, 509 

Main St.. at Converse Su.
MELROSE: Field Motor. Sales.

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

DORCHESTER: Columbia Chevrolet 
- Company. 519 Cblumbia Roail (l'p- 

hanis C’orner)
Į (MEDFORD: Atton & Jonės Ino., 21 

R i versi de Avė.)
(STONEHAM: Stoneham Sales and 
Service Co.)
(MELROSE: Field Motor Sales)

DEDHAM: Dedham Square Cbevrolet 
Company, VVasbington St.

Q U A L I T Y

BEDFORD: Middlessex Garage.
1VALTHAM: E. O. Maxwell, 58 Adams 

S t.
OAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 

277 Mass. Avė.
Cambridge Motor Co., 1929 Mass^ 
Avė.. Porter Sq.

SOMERVn.LE: Cambridge Motor Co., 
412 Highland Avė., Pavis Sq.

SOUTH BOSTON; PaiJey C4u»v. 
RG4 Broadwav

LYNN: U. E. J’embrook

A T L

SALĖM: McKenzie Motor Co., 274 
Derby St.

MATTAI’AN: J. J. Delanev, 1509 Blue 
Hill Avė.
(HYDE PARK: J. J. Delaney, 1243 
įlydė Park Avė.)

1VOBURN: Lynch Motor Sales 
READING: Lynch Motor Sales 
QUINCY: VVashington St. Garage, Ine,

21G IVashlngton SU , ■->

>■■

- -it►

I

Co„

(ĄTLANTIČ: Noflth Qnincy Garaga;
133 Hancock St) .

NEVVTON: Stuart Chev. Co„ 431 Wash< 
intiton St.
(ĮVEST NE1VTON: W. J. Fnrbush, 

,_50 Pavis Avė.) 
N’ONANTUM: Silver Lake Chev. Co,

444 Wutertown St. . ...
WATERTOWX : Paniels f’hevrolet Co, į

<>+♦ Mt. AulHiro St. — —— ------- -~į
FANTON: Morse & Mullin Motor Ct, y| 

Ine.
W|

O W C o.S T

-.Mį
Vįįg

■ :^3
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OARBININKy SUVAŽIA;HARTF0RD, CONN.

Sausio 8 d. L. D.’ S. 6-ta 
kuopa turėjo susirinkimą. 
Nauja valdyba užėmė vietas, 
kurion ieitia šie: pirminin
kas Antanas Mašiotas, vice- 
pirm. Barbora Kiušfienė, 
finansų jašt. Juozas Berno
tas, nutarimų rast. Andrius 
Pateckis, iždininkas Vincas 
Gailiūnas, iždo globėjai: 
Juozas Petronis ir Pranas 
Kasmonaitis, revizoriai: 
Petras Mikalauskas ir Pet
ras EI i j ošiu s, maršalka Jo
nas Monciūnas.

Valdyba užimdama vietas 
pasižadėjo darbuotis bran
gios "organizacijos labui, y- 

tingai pirmininkas, nors 
jau\vra senyvas žmogus, bet 
ai selinti metai kaip yra 

kuopoš pirmininku ir yra 
tvirtas darbininkų ir visos 
kolonijos nenuilstantis dar
buotojas.

z

Vajaus laiku nutarta, kad 
visi nariai pasidarbuotų pri- 
rašinėdami narius arba pre- 
numeatorius.

Alekas Rakauskas pidavė 
vieną “Darb.” prenumeratą.

Atstovais išrinkti į Conn. 
apskričio suvažiavimą, kuris 
įvyks 22 sausio, Hartforde. 
Atstovais yra: 1) Jonas 
Mančiūnas, 2) Antanas Ta-,0' .
moiiflnas. 3) Antanas Ker- ’ ' ’ .------ .
* » ’ ■ . f

’ "■ •* v*' ■

borą Kniuštiene, 7) Andrius 
Pateckis .

Prie to padaryta keletas 
Įnešimų i apskritį.

Reporteris

VIMAS •/

s •

Narys
\

J IR Iš

LIETUVOS
’ PerBREMBN’Ą - 

Didžiausiu ir Greičiausitf 
- Vokiečių Garlaiviu

COLUMBUS 
arba kitais šios linijos laivais
Tik 8-nios.dienos vandeniu 

Puikūs 3-cios klesOs kamba
riai—tik miegaipieji .... * 

N0RTH GEBMAN 

L L 0 YiD. 
66 Stato St., Boston! Mass. 
Arną pas bile jrietinį Įgentą
65 Stato St.,

7 ;'V'7 • f

Jt

-----WORCESTERrJffASS:----
LDS. 108 kuopos metinis 

susirinkimas įvyko 4 dieną 
gruodžio. Išrinkta valdyba 
1928 m. iš šių asmenų: pirm. 
Juozas GJavickas, vice-pirm. 
Eleonora Džiogienė, finansų 
rast. Jonas M. Vieraitis, 
prot rast. Ignotas Manasas, 
kasierius Kazimieras Tarnu- 
levičius, maršalka Kazimie
ras Kureiša. Taipgi nutarė 
atlošti teatrą * po : 
“Cingu Lingu” bažnyčios 
naudai. Teatras bus 29 d.

L. 1). S. Naujos Anglijos , 
Apskričio suvažiavimas į-_7 
vyks vasario 26 d., šv. Petro || 
lietuvių parapijos svetainė- -į 
je, 492 E. SeVcnth St, So. 
Boston, Mass. Sesijos pra-
sidės lygiai 1 vai. po pietų. | 
Šis suvažiavimas svarbus ir. 
pageidaujama, kad vi^os šio ■ 
apskričio kuopos juo susidoy J 
metų ir išrinktų po keletą a 
narių. Visi svarbieji mūsų 
organizacijos reikalai bus J 
tinkamai išrišti, jei nuo visų 
kuopų bus nors po vieną ar- J 
daugiau atstovu. Tad ragi- 
bame kuopų valdybas šaukti 1 
susirinkimus, išrinkti atsto- J 
vųs ir jiėmsyįduoti naudingųnutarė nis ir JieTnsyuluoti naudingų, 

vardu ^mianymų Organizacijos la- 
ntrZino blll.

•

Nepamirškite, kad su.va»*
sausio, 1928 m., Aušros Var- '^vUna^ vw,a 
tų parapijos naudai, bažny
tinėj salėj. LDS. 108 kuo
pa kviečia Worcesterio lie-

So. Bostone^
LDŠ. N. J. A.

, ■ - -Zai

tuvių visuomenę atsilankyti ■ t„wti feu- įį
j rengiamą vakarą ir parem-M turtingag jr tfcnin.
ti naujos bažnyčios reikalus.
Taipgi patariu visiems^ ku
rie kteisit į būsimą vakarą _ ______ ___
susiveržti plačiu diržu vidų- m
rius kad neplyštų nuo juo- tas, tas daugiau-

šia. gyvenimą jauti. Jfonaa 
R»o. t

tingas.—Franldiu. * 3

Ne tas Žmogus ilgai j
2 e

c *.s

•r>?

! 

j 

1
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tolio Chochow, Kinija.

MIKU
*

' *‘4 o>‘ ,

JO8NPH*8 LITHUANIAN B. 0. A88OCIATI0:
■■ ■

SEįr- įtempi an aecond-ctan matter 8ept 12,1215 at tte *ost otflca at Boaton. Maaa. 
S? • onder the Act of March 8,18W

for maillnff at vedai rate oTposta^e provMM ftrJn Sectkm 1108 
\ct of October & 1217. antborized on July 12, 11UĮF

SUBSCRLPTIONBAZĖS: I PRENUMERATOS KAINA:
^^JooMtlc yearly ................... ‘...,..SAMPAmerikoje metams . ....................... .>200
Sį ForeigD yearly ............ ;................ $8150 Užsieny metama .............. .......$£50

OOOMBtlc once per week yearlj. .$2.50 į Viena tart savaitėje metams ....$2.50
Jj/^oretgD once pe» week yearly... .$8.00 Užsieny viena kart.aavaitCJ met $8.00 

“DARBININKAS”'
fcč$66 West Broadvay South Boston, Mass.

~ * Telgphone South Boston 0620

įjj

U J

' *

i]

?!
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g|-SALIN DIKTA
- - '

- Jau kelios savaitės atgal nierius. Mat, Hartforde gy-
s. sužinojome, kad Hartfordo velianti leitenanto Katkaus 
f į.

5”-' *

Stebėtina, kad lei-žmona.
tenantas Katkus į taip 
trumpą laiką sugebėjo L. D. 
S. kuopos narių simpatijas

Jei, pavartoję kumštį išvyti 
iš valdžios antilietuviškus

--

VI L. D. S. kuopa yra nu-
. tarusi protestuoti prieš
“D-ko” antifašistinį ir anti- 
diktatorinį nusistatymą. Su- 
žinojome... spėkite iš kur? pakreipti-diktatorių pusėn.

I’,' Iš “Sandaros!” Dabar ga-
& vome ir patį protestą. Tai
gi- piname “ištisai taip kaip atsilankyti Hartforde. Gal 
jįg viršuje parašytas,” nes 
gjZ protestuotojai reikalauja.

•* • ‘rK.
Rfe-;.'

k<v -

Gaila, kad jau ex-leitenan- 
tas Katkus negali dar sykį

gina pas Plechavičių, pas koje jų pilna. Ten viskas su
kasi apie asmęnis. Susiklau- 
^syuio, fadlioa nėra. "Po “pa 
triotizmo” priedanga slepia
si asmenų nežabota ambici
ja. “D-kas” tokio “patrio
tizmo” nepripažįsta. Mūsų 
pavyzdys yra- Šveicarija, 
Holandija, Švedija, Norve
gija, Danija ir kitos pana
šios valstybes. -Tenai nėra 
“didvyrių,” bet netrūksta 

; nesi
moką tal-

Smetoną ir net Genevoje,

žyti mairi^ unifą, kiek aufa^
ml gAiMtfcJiatn sD&oda. kaip nanrastoi tyli, bet maimeriu.

kalbėti apie laisvę, nes jos ton

Netik kad jiems tapo faktinai atimtos, pilietybės teises, 
bet juos paliekama viduržiemy bepastogės. Laike tik vienos, 
pirmosios šių metą savaitės išmesta iš namą 800 šeimyną! 

“i./': Amerikos Darbo Federacija remia nelaimingus strąikie- 
rius kiek galėdama, bet to toli gražu neužtenka. Užtat Fede
racija kreipiasi į visus geros Širdies žmones ir prašo šelpti 
streikierius kiek kas gali: pinigais ar drabužiais. Pinigai pra
šoma siųsti: FRANK MORRISON, SECRETARY, AMBR- 
ICAN IFEDNRATION OF LABOR, WASHINGTON, DVO. 
Kitokias gi saikas: WILLIAM HARGEST, UNTTED MINE' 
WORKERS, 408 COLUMBIA BANK BUILDING, PIYTS- 
BURGRPA. " v•
- fliiyJrVnhjl Pnijria^Uhnrl

a. —t

elementus, jie būtii supratę bet visuomet IHCVoldemarą, 
pavartoti tą "pačią kumštį 
sudaryti talkon tautiškuo
sius elementus, jie būtų nu
veikę epokinį žygį Lietuvos 
istorijoje. Deja jie tesuge
bėjo lik surasti pilną ambi
cijos ir be skrupulų bet ga
bų žmogių Voldemarą su 
“rimta iškaba.” Smetona.

/
Įsigavus į valdžią Volde

marui su juo dilba t rampą 
laiką krik. dem. ir ūk. sąj., 
bet ilgainiui pamatę, kad nė
ra jokios galimyliės sandar- 
bininkauti, jei jo aklai ne
klausia, ir išėjo iš valdžios. 
Pasilikęs \ ienas su tautinin
kais ir tederantais Volde
maras pradėjo rodyti ragus. 
Spaudos žodžio ir susirinki
mų laisvės nebeliko. Jei 
mūsų skaitytojai mums ne
tiki, teužsirašo “Rytą,” 
“Lietuvos Žinias,” “Vil
niaus Aidą” ir vilniškį “Ke
lią.”. Tuomet jie patys pa- 
TYiuiyg> knH Vilniaus lenkų ĮKacikai, Satrapai ir Murav- Meksikoje, 
cenzoriai yra kur-kas švel- jovaL_:?2jJte visi buyo"“ne7l ,?^uxiU__k!^yW.i^ seksite 
nesni už Voldemaro cenzo
rius. “Rytas’’ gavo užsimo
kėti sunkią pabaudą už 
straipsnių autorių- pavar
džių sukeitimą, bet Vilui 
valia net patį Pilsudskį ge
rokai pakolioti be bausmės.

Jau daugiau kaip metai 
kaip Voldemaras žada kon
stituciją, “taisyti,” bet ma
tomai pamiršo. Dabar apie 
tai nieko jau neberašo net |niaus alfradavimą,

t

kurs nori pasilikti valdžioje 
ar truks ai* lužš.

Tautininkų organai daug 
triūbija apie kitų partijų 
norą valdyti, apie jų egoiz
mą, bet.nei neprasižioja kad 
jiems patiems ne kas kitas 
terūpi. Ar tautininkai turi 
smegenų monopolį, ar jie.— 
koks dievaitis įkvėpė ypa\ 
tingą patriotizmą, kurį atė
mė iš visų kitų partijų žmo
nių ? Skaitant tautininkų

ems —
įa( tikrų didvyrių, kurie 
„4.^ -kėsina diktuoti bet moli

PRANEŠIMASTaigi svarbiausia mūsų 
užduotis dabar yra kelti vil
niečiuose tautišką susiprati
mą. Mes amerikiečiai turi
me dvigubą darbą. Prie 
kiekvienos progos reikia ža
dinti tautišką susipratimą 
sulenkėjusiuose mūsų bro
liuose čia Amerikoje. Tik 
reikia saugotis pašaipas. Pa
šaipa yra daug jų nubai- 
džiusi nuo mūsų ir nuo lie
tuvybės ir pastūmėjusi juos 
sutverti ne vieną parapiją 
ar draugiją lenkams. Jei 
jie yra įpratę kalbėti tarp 
savęs lenkiškai, te sau kalba, 
bile tik jaustųsi lietuviais ir 
mylėtų Lietuvą.

Antroji mūsų dar svarbes
nė pareiga yra prisidėti prie 
kėlimo tautiško susipratimo 
Vilnijoje. Čia galime prisi
dėti tik savo skatiku. Ge
riausia būtų, jei įkurtumėm 
tam tikrą, nuolatinį fondą. 
Bet ir. be jo .galima daug 
nuveikti, jei bus noras.Svar- 
biausias gal darbas būtų 
šelpti moksleivius iš labiau
siai sulenkintų Vilnijos apy
linkių. Jau patirimas yra 
parodęs, kad tokie mokiniai 
yra geriausiais lietuvybės 
apaštalais atostogų metu. Be 
to reikėtų užrašyti kuodau-v 
giausiajjetuviškų, arba ten, 
kur labiau sulenkėję, lenkiš
kų lietuviškos dvasios laik- 

- 4-aŠčią.—paminėjome tik 
porą propagandos būtįų iliu
stracijai. Yra daug įvairių 
būdų iij reikia neatidėliojant 

tlu susirūpinti. Vien 
laukimas ir šūkavimas: 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim,” Vilniaus neatvaduos. 
Reikia darbo, ilgo ir planin
go darbo. . Tik tuomet bus 
vilties atvaduoti Vilnių po
litiškai, kuomet, jis bus atva- 
duotasjtaūtiškai, kuomet jis 
pats links prie Lietuvos.

Naujosios Anglijos Aps
kričio Federacijos Valdybai 
ir Naujos Anglijos Katalikų 
Seimo Rengimo Komisijai 
pranešame, kad įvyks valdy
bos ir-komisijos susirinki
mas sausio 22 dieną, 1928, 
1-ma vai. po pietų, šv. Jiir- 
gio parapijos svetainėje, St. 
James Avė.. Norwood, Mass. 
Yra daug svarbių reikalų 
aptarti, o svarbiausia tai N. 
Anglijos Katalikų Seimo 
reikalai. Pernai ir užpernai. 
N. ^Anglijos Katalikų Sei
mas būdavo vasario 22 dieną 
(Washington’s Day).Šiemet 
ti\diena neparanki, nes yra 
Pelekų Diena. Gal būtų ge
rai semtą šaukti balandžio 
19 dieną, nes tą dieną yra 
amerikoniška šventė.

f

Federacijos Naujos Ang- 
lijos 4ppkričio,Pi npĮninkąs 

V. J. Kudirka
Prierašas.—Balandžio 19 

d. yra švenčiama tik Bosto
ne. Patarimą, šaukti seime
lį kovo 4 d., atsiimame, nfes 
pelenų diena ar tik nebus 
geresnė už visas kitas siūlo
mas dienas. -v- .

kininkauti.
Prie tokios tvarkos dabar

to dabar jis visai ką kitą pa
pasakotų apie Lietuvos dik
tatorius po kaip jįsdiktato-1 
riai išvijo iš armijosu/auge 
su jo bošu Petraičiu. Tuo- 
rni tilę ir tegalime išaiškinti 
jų protestą ir jų stojimą už 
diktatūrą!

Nuo savęs turime dar sykį 
pareikšti kad “D-kas” vi
suomet griežtai buvo ir bus 

t prieš visokias diktatūras, ar 
jos bus kapitalistų, ar bolše- 

b D. S. Hartford, Conn. ar koįįos kitos. “D-kas” 
stovėjo ir stovės tol, kol ši 
redakcija stovės prie jo vai
ro, už kooperaciją, už talką,

Štai protestas:
Hartford, Conn.,

41 Capitol Avė., 
Jan. 8, 1928 ui.

6to Kuopa L.D.S.
Gerbema: Redakcia Lietu

viu Romos Kataliku Sv.
Juozapo Darbininku Soyun-

. gos organo 
Milimyeiai

—-Mte^aarift-fiBLjžiMas OT fa^.
į / Ix D. S. Hartford, Conn. - - • - - - -
< Skaitydami Mus brangios or- 
Jt ganizacyos organa Darbi- 

Aiinka. Pradėjome visy pik- 
titis. Pastbeja kat musų or- u- gugjįapįjHą, demokrati- 

—pasipilie straipsnis in- N-
ziedzenti lietuvos Dabartine su mumis yra milžiniš

ka L. D. S. narių ir “D-ko” 
rėmėjų didžiuma. Dėl tų

j pasipilto straipsnis in-

nių? Skaitant tautmmkų Ine tokios tvarkos oabar 
laikraščius atrodo, kad Sal- Lietuvoje eina Krikščionys- 
kauskai, Bučiai, Krupavi- Demokratai, Ūkininkų Są- 
čiai, Bistrai, Pakštai, Ku- junga, Ūkininkų Partija ir 
raičiai ir kiti ne “tautinin- Liaudininkai. Jie yra pli
kai” yra pakvaišę velniai darę klaidu, ypač liaudinin- 
arba Judo-Farizejai; gi Vol- kai paskutiniuoju savo vieš- 
demaras esąs Mozė-Išgany- patavimo laiku. Jie dabar 
tojas! Nuo kada? Nuo to, suprato savo klaidas, nori 
laiko; kuomet tapo diktato-' sueiti į talką ir toliau dirb- 
rium,! Nuo to laiko pradėjo 1 ti Lietuvos labui. Jie seka 
savę “dievinti,” bet tai ne Šveicarijos ir Danijos pėdo- 
naujiena. Tai darė Sarda- 'mis. Voldemaras su tauti-* *■ _ 
napalai, Neronai ir mažesni ninkais ieško savo idealų

i •

valdzie ir ir jos- jpatas.
Tudel mes 6tos -Kup narie

insigiline patrijotismo jaus-jpyį^gįpų kompromisų būti 
mais svarteme karstai per jy laikvsimės, arba
praėjus tris 3 susirinkimus pasitrauksime nuo “D-ko” 
ir prejome prie to kat redagavimo, nes nepripažįs-
viesie protestuoty idalil įame ng asmens, nė parti )os, 
tomistus lautumetes niekine nf kuopfls diktat(iros.
Lietuvos Dabartine valdzie, Prie šios progos neproša- 
ir yaya pravardzieve; Mes „ bug svkį satrauko je 
Atiduodam Lituvos Dabartį- p^njfį delįo Vol-
nei valdzie aukciesie kredi- demar0 diktatūrai-priešingi. 

~tą us jos patrijotiaka istvor-
ine nok 17 grudzio 1926 me- r -O . .

tų iky Dabar ypatingai mes 
Dauk vertiname toky žmo
gų kaipo p. p. Voldemaras 
Kuris tūry plieninus jaus- 

' mus ir gal da stipresnus ne- 
. gu plienas; tik pagalvokim 

katas žmogus payege panes- 
ty visa mus tauta ant pečiu 

£ tūry nesti, G tautos partijės
• taj jam veidą Drasko ir juo-

K; dina. Mies visi ziągme Kur 
y Lietuva Mede partijos: ir ka 
' ne garbinga armija būt vis- 

kas zuve. Todėl tegu Dabar g/ - - -
įti. na garbė Dabartinie valdzie
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Voldemaro organai. Psva- 
sarininku ir Ateitininku 
kongresuose nevelijama kal
bėti Krupavičiui, Bistrui. 
Taip pat buvo ir prie caro. 
Palaikymui savo prestižo 

"Šleževičius sudalė antilic 1 Voldemaras kas kart giliau 
tinišką talką iš liaudininkų, [Įvelia armiją į politiką, 

 

socialdemokratų, lenkų, r u- jl7-tos Gruodžio perversmo 
“smegenų,” Petraičio, areš
tavimas parodo, kad armi-

klaiduigįL’^valstybiniai, “pat- Hartfordini ai? Kas jūsų 
riotai.” Tokie pat “patrio-{pavyzdys: Šveicarija ar 
tai” yra generolai Diazai, Meksika? Diktatūra, ar tai-' 
Maderoš, Huertos, Caranzai, ka ?

Joniai, Callesai, Sacas-j “Darbininkas” stovėjo ir 
sai et totti ųuanti. Meksi- stovės ‘uz'talką.- ~

sų, žydų^ vokiečių, prūsų ir 
valdė Lietuvą, j Visiems 
jiems buvo gerai, tik ąie lie-jjojeyra Voldemaro padary- 

 

tuviąn®.. Lš yisųttų partijų įtas didelis skilimas. Jei jau 
tik liaudininkai buvo tautiš- [dabar tokie perversmo lyde

 

kai nusistatę, bet irgi men-]riai, kaip Petraitis ir Ple

 

kai sprendžiant jų talkinin- j chavičius stoja prieš viens 
kais. Socialdemokratai dar [kitą, tai kas bus toliau? Jei 
mažiau. Visi kiti talkinin-Skilimas eis dar toliau, 
kai buvo griežti Lietuvos |tai reikia lauktinaminio ka- 
priešai. Toki valdžia nega
lėjo būti stipri. Tą mato I versmų ir pučų koronacija, 
bolševikai ir naudojosi: da-|bet sykiu greičiausia ir Lie-TT • I V | UJAMU. A V&\. AMlM MAMf A A. *Z

jMKimniniia: Liebu- fe -demoftstraeijasy-nešioja ’tuvos nepriklausomybes šer- 
T»okaT4iTiln vūld'Tin _ . _ _ *•' * ~ ~ -' *' 1 ■

raudonas vėliavas ir skau-
• ir armijai 6tos Kuopas U HŽgauiiojo Lie.
' 5' ® ''alįba' į „ ■ tavos sūnus. Valdžia buvo

bejėgė. Tai sena visiems ge
rai žinoma istorija. ;

Armija išvijo tą bejėgių 
valdžią. Kitaip būti negalė-

ariLNius
7 • - __ ~----------
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Kuoniet kalbama apie Vil- 

savaime 
kįla klausimas, kaš ' padės 
mums Vilnių atgauti. Vie
ni sakydavo, kad vokiečiai 
padės, £itiy kad rusai; kiti 
laukė revoliucijos Lenkijo
je, ar Lenkijos karo su vo- 
kiečiais ar rusaiš. ’ Bet nei 
revoliucijos ūęi karo nėra ir 
vargu greitai bus. Genevos 
derybos irgi kuoaiškiausiai 
įrodė,: kad nei-vokiečiai, nei 
rasai nei inę ^vajoja padėti 
mums atgaila Vilnių!. Prie
šingai, ir vieni ir kiti vertė 
Lietuvą taikintis su Lenki
ja, kitaip' sakant, palikti 
Vilnią lenkams. Iš to ais^- 
kujkad* pagalbos iš svetimų 
nėra ko laukti. Tuščia irgi 

Lietuvoje. Bus tai per- įoi ]<ada įvyks karas
ir Lietuva (jai gaus progą 
Vilnių. atimti.

Dabar jau visiems lietu
viams turėtų būti aišku, kad 
tik jie patys tegalės atgauti 
Vilnių. Bet kaip? Lietuva 
permaža ir persilpna, kad 
galėtų atimti iš Lenkijos 
Vilnių ginklo pagelba. ’DL 

Jplomatijos kelias irgi nieko 
gera Lietuvai nežada. Ar 

1 Voldemaras, ar kas kitas dė- 
■ — • » 1 • •••! •« • •*___•

9^ ^e visvi^i 
rai geruoju ne-
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svetimųjų pavergta, paverg
toji dalis gravituoja prie ne- 
prikLan'Rnmnsios, t. V. nori 
su ja susilieti. Tas tečiau 
yra tik tuomet, jei paverg
toji dalis yra tautiškai susi
pratusi. Pav. 
Bosnijos' ir Hercogovinos 
serbai norėjo nusikratyti 
Austro-Vengrijos jungo ir 
prisidėti prie, nepriklauso
mos Serbijos. Lygiai taip- 
pat Transylvahijos Rumu
nai geide susilieti su nepri
klausoma Rumuniją. Sulau
kę progos po didžiojo karo 
jie tą padarė.

Visai kita istorija su Vil- 
nium. J^ėra mažiausios ah&- 
jonės, kad milžiniška Vil
niaus . gyventojų dalis yra 
tiferiausi lietuviai, bet Želi
govskiui užėmus Vilnių, jų 
gal didžiuma sutiko jį su 
džiaugsmų. Delko? Ddto, 
kad daug jų netik kad nera driem ir trim halsains. Mo- 
lietuviškai tautiškai susipra
tę, bet priešingai — sulenkė- 
ję^ Ir prie Vilniaus prara
dimo daugiausia prįųdėję ir 
jo atvadavimą labiausia pa
sunkina patys sulenkėję vil
niečiai lietuviai. Čia pat A- 
merikoje turime pavyzdžių, 
kaip jie užlaiko fie vieną ten- 
kų,parapija, r^ųia jų orga* nagaičio kompozicijas, 
nizacijas ir tahkiai palys

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
štabo vice-pirm., Ročrester,

prieš karą tuor^Lb 
ercoffovinos / •

x

N. Y. — Korespondencija apie “ 
“dideles linksmybes” -
kiant Naujų Alėtų netilps.

B. P. Š., W 
—Gaila vietos 
j Maikio plepalus. “Keleivio” 
maikučių lojimas ant klebono 
yra lygus šunies lojimui į me- ■ 
nulį. - • , y

Ylai, Lau renee, Mass.—San- 
dariečių tikyba yra panaši į 
madas,-o sandatiečiai į čigo
nus. Apie jų buvusias misijas 
ir jų zakrastijono Valaičio pfe- ‘ 
palus neverta rašyti. Beminėki
te iŠ darbininkų gyvenimo. 
Rakinėkite iš darbininką gy
veninio- ' • ■

ATSPINDŽIAI >

Tikras Tėvynės mylėtojos 
ndielia ffUiečiu'tatpe jo^l 
nesutikiu, bet, malŠiMįi’ 
mas jų neprotingus norute, 
kiek galėdamas, žodžiu ir 
pavyzdžiu, pritraukia juos 
prie santaikos ir nusileidi
mo. Tėvyne

^vajuje ir reikdatja tųtgįf* 
nimo, jisai nustoja buvę^ 
avinėlis... jisai f 
tas/ Tnda jisai' 
pergali, ^arh 
stovykloje, 
kftdmalontiif

čąterbury, Conn.
> atsakynėjimams

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražūs rin
kinys dar grąžesnių dainų

menys.
Dabar yra Lietuvoje ka

bama apie revoliucijos gili
nimą, bet faktinai dabarti
nis politikos krypsnys yra 
revoliucijos nukreipimas'sa
viems tikslams.

Galime mes mvlėti ar ne-•r »

Pirm. Antenas X Mašiotas,
^6 . VicJPir. Barbora Kniustienie

,__________________________________________
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u name ■ iš tos kolonijos, kur nesugebėjo ’ pakeisti blogą!girti ar' peikti, bet neg
i ilgesnį Iąika viešėjo' Įeito- talką gera talka. Petraitis, nematyti, kad jam. visupir-P*
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I kuris buvo i7-tos Gruodžio mo: 
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Tre. išd. Juons Gailimas, 
Fan. Sec. Joseph Bernat,

kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams. . <:
Reikalaukite“Darbininke” 

3&> Broadway, So. Boston, 
Mass.- Mes turime visas Va-

' ------------- ■ - r ■ . ....• •

L-
s, -dešinioji Glovackis, Plechavičius, etc.inia rūpi ne kas kitas, 

surasti "jų nuo- tik pate .Voldemaras.-
Pirkite visi “Dantttofr,” 

ten rakite gražiausias dai

l< Įdomu, kad protestą gau-1 versmo vadai nenumatė ir. kęsti Voldemarą, galime
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— Neturtinga ar turtinga iš
tekėjusi ar netekėjusi, moteris 
turi didelę įtaką į žmonių gy
venimų.
giausia pareina nuo moterų. 
Moters didžiausia pareiga — 
gerinti, tobulinti, gražinti pri
vatų gyvenimą, — sako ponia
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stengiasi sukonkų^uoti. - ; 1
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Leipalingio dvarfcK centre 
išskirta 6 ha/Wffiž»ei mo
kyklai su centro rūmais. I

no.

t

BILUTŲ KAINOS: Sl.OŪ. 75c. IR 50 CENTŲ 
*'..>* *. f A1*'- * / j
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"ležies dirbini? fabrikaL-
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Lapkričio 10 d. rytas buvo 
kuo bjauriausias. Lietus 
pliaupte pliaupė ir Liškevoė 

y kalneliu smėlynai praskydo. 
Tokiu biauriu laiku turėjau 
palikti puikią Iaškevų.

; <s Už kelių . kilometru
4

» •
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• 5,vo koperatyvą, kurį žv iąi

Gyventojai jau-, 
Gardino ifcSuval- 

Visi keliai tęaukia į

Z

V Liškevos yra
j.-

Rideliiį, kaimas, viensė- 
, džiai^/ išsiskirstęs. Šitame 
kaimeH^a nesenai “pastatyta 
puiki pradžios mokykla. Pa- 

' statyta ant kalnelio, balta, 
mūrinė, dviejų aukštų, gra- 

X šaus stiliaus, su kolonomis, 
didelė ir švari. Kad dau-j 
giau tokių mokyklų mūsų so
džiai* turėtų, tai Lietuva ga
lėtų pasididžiuoti prieš ki
tus, ypač, prieš lenkus, savo 
puikiomis mokyklomis. Tai 

/ būtų sodžiaus dailės pa
minklai, į kuriuos žiūrėdami 
mūsų sodiečiai mokytus ir a- 
pie šviesesnę ateitį rimčiau 
galvotų.

Prie rūmų mokyklos iš
tiestos ilgos radio antenos. 
Bendrai, visos I.iškevos val
sčiaus mokyklos ir mokvto- 
jai turi Įsitaisę radio.

Ne per toli nuo Ricielių 
privažiavome didžiulį Guo
binių kaimą. Guobinių gy
ventojai visi lietuviai ir Vil
nius jiems labai rūpi. No
riai klauso mano kalbų Vil- 

—niaus klausunu, -Rimtai ren
giasi į kovą dėl Vilniaus.Vi- 

- sos Guobinių pirkios pasi
puošė Vilniaus lozungais: 

^“Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim, ne!.” 
“Atmink pi vergtą Vilnių!” 

» ir *■

Didelis skirtumas tarp 
Varėnos ir šių vietų dzūkų. 
Varėniečiai skęsta skurde, o 
čia skurdo nejust. Žmonės 
gyveną patogiau įsitaisę, va- 
žinėj;L porą arkliu ir rūpina- 
si kuo puikesnes “bričkas” 
įsitaisyti. Sodiečiai pasako
ja, kad jiems dabar daug 
lengviau gyventi, negu prieš 
karą-mivę. Ta pati žemės da
bar duodanti daugiau pelno. 
Tie patys ūkininkai prieš 
karą vos galėję iššerti vie
ną ar du arkliu, o dabaf iš- 
šeria po penketą. Žemės 
ūky žymi pažanga.

Leipalingis — skystokas 
miestelis. Trobelės retai iš
simėčiusios, tik poroje gat
velių gyvenama šiek tiek 
tankiau susi glaudus. Apy
linkė daugiau lygi. Mieste
lį galima padalyti į sena
miestį ir naujamiestį. Tas 
dvi dali skiria plentas iš 
Merkinės į Kapčiamiestį — 
Naujamiestis išsistatęs iš
parceliuotame Leipalingio 
dvare. Namai statomi prie 
buvusios dvaro akėjos iš dva
ro į miestelį. Čia statomos 
kiek padoresnės trobelės, 
nors nieko ypatinga nepais- 
žymi. Leipalingio bažnyčia 
didelė, mūrinė, bet, anot 
vietiniu kalbos, užbaigta ne
pastatyta. Manyta išstatyti 
daug didesnę ir iktokio sti- 
liaus,beį minis statytojui už
baigta nepabaigus. Leipalin
gio gatvės purvinos, ne visos 
grįstos, gyventojai lietuviai 
ir žydai. L Lietuviai turi sa

kykiai su centro rūmais. Dk; 
bar čia ir yra -ridūrinė mo
kykla. Dėl sklypo buvę dadg 
bylų, bet dabai*, rodos viskas 
aprimę. Vidurinei mokyk
lai vieta labai patogi, graži 
ir sveiką.

Dvaro saviniąko nėra, jo 
vietoj valdytojas. Dvaro y- 
ra nemažas alaus bravoras, 
didelis sodas ir puikus par
kas.

Kapčiamiestis — nedide- 
delis miestelis, išsistatęs 
tarp dviejų upių; tarp Bal
tosios :r Juodosios Ančos. 
Žymesnių namų nėra. Tik 
tokie patys mokyklos rūmai, 
kokius teko matyti Ricielių 
kaime. Čia teko susipažinti 
su rūmų vidumi. Vidus ga
na planingas ir pradžios mo
kyklai tokie rūmai tiesiog 
pasididžiavimas. Apatiniam 
aukšte yra bendra salė 'gim
nastikai bei pasivaikščioji
mams ir dvi erdviosZir švie
sios klasės, kiekviena po 5 
langus, gražiai nudažytos, 
jaukios ir švarios. Antrame 
aukšte du puikūs butai mo
kytojams ir nemaža darbo 
klase. Prieš rūmus aikšte 
lė ir gėlių klombas. Mokvk- 
los rūmai jšsiskiria iš viso 
miestelio trobesių ir pralen-

kų
tuodu centru, o dabai* jiems 
reikia daugiausia važuoti į 
laikinų Seinų apskrities cen
trų — Lazdijus. Gyventojai 
trokšte trokšta greičiau at
vaduoti lenkų pagrobtąją 
Lietuvos dali.

Visaį nemaniau, kad to
kiame tolimame Dzūkijos 
kampely galima užtikti įdo- 
jnų_ geležies fabrikų. Ant 
Baltosios Ančos upės kranto 
stovi sukniubę trobesiai, ku
riuose geležies-fabriką. Upė
je Įtaisytos turbinos, kaip 
tai randama malūnuose. Šios 
turbinos ^kiloja didžiules 
dumples ir dumia nemažą 
krosnį, kur kaitinama iki 
baltumo didžiuliai geležies 
(bėgių) gabalai. Baltai į- 
kaitinta geležis dedaida ant 
didžiulio priekalo ir ploja
ma iš viršaus didžiausiu 
plaktuku^ kurio kotelis iš... 
storo ąžuolinio rąsto... Šio 
plaktuko negalėtų kiloti nei 
joks milžinas, ji kiloja van
duo. Čia vskas daroma- ma
lūnų sisftųna. Įtaisytą vis
kas labai paprastai, tačiau 
nepaprastai įdomu. Ši fab
riką jau Sena ir gaila, kad 
baigia savo dienas, nes ne
taisoma ir netobulinama, bet 
leidžiama jai nykti. IŠ gele
žies. plieno, dirbama tik ar
klams peiliai ir noragai.Dir
ba 4 darbininkai, kurie už
dirba no keletą šimtų litii
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A. A. ARKIV. J. MACULE
VIČIAUS MATOTĖS MIR

TIES SUKAKTUVES
. », t j T•I v \

Šių metų sausio 27 d. su
eina vieni metai nuo a. a. 
arkiv. Jurgio Matulevičiaus 
mirties. Jei kada nork mes 
minėdavome keno metines 
mirties sukaktuves, tai a. a. z 
arkiv. Jurgio visi kaip vie
nas privalome jas tinkajnai 
paminėti.

Ilgai, ilgai pasiliks mūsų 
atmintyje ir Am. lietuvių is
torija garbingai minės to 
taip malonaus 1926 m. sve
čio atsijankymą Amerikon 
ir Į Federacijos kongresą 
VVaterburyje. Nežiūrint jo 
aukštos kaipo arkivyskupo 
katalikų jerarhijoje užimtos 
vietos, jisai be jokio pasidi
džiavimo it paprastas para
pijos klebonas su visais kal
basi. visiems lygiai prieina
mas, kupinas maloniausių 
linkėjimu ir patarimų.

A. a. arkiv. Jurgis Matu
levičius buvo pirmasai tik- 
rasai* lietuvis Vilniaus vys
kupas, kilęs iš lietuvių kai
miečių tarpo, bet nežiūrint 
aukšto mokslo ir garbingos 
katalikų bažnyčioje užimtos 
vietos, jisai pasiliko tuo pa
čiu lietuvių ir karštų tėvy
nainių iki paskutinės savo 
gyveninio valandos.

Einant pereito Federaci- 
Neker, viena išmintingiausiu jos kongreso nutarimų visi 
prancūzių.— __ Federacijos skyriai ir visos

ka.esanti dar viena Kapčia
miesčio valsčiuje, kur dirba
mi net peiliukai. Gaila, kad 
neturėjau pgogos sios pama- 
tvti. f? 4 *

* > ■ •* *, Prie pąt miestelio yra 
visų apJęįsti 1831 metų su
kilėlių senkapiai. Čia sulai- 
doti, ir jiems paminklai pa
statyti, to sukilimo’ žuvusie j i 
didvyriai. Paminklų yra ke
letas, bet nę.visų parašus ga
lėjau akmenyje išskaityti. 
Tik vienas aiškiai išskaito-

paminklas. Ant jos pamink
lo uždėtas toks parašas: 
“Emilija Hrabianka Broel 
Plater 13. XI. 1806-^23. 
XII. 1831.” Kitoje pusėje 
užrašyta, “ Duszę Bogu. žy- 
cie ojezyznie oddala” (‘Die
vui sielų, tėvynei gyvybę ati
davė’’). Dėl šio parašo ni
šai norėję visai paminklą 
nugriauti, bet pavykę pa
pirkti rusų valdininkus ir 
pąminklas palikęs nenu
griautas. Apie Plateraitę 
pasakojama, kad ji netoli 
Kapčiamiesčio žuvusi nuo 
kazoko rankas. “Tr.”

lietuvių kolonijos maloniai, 
kviečiamos tas metines a. a. 
arkiv. Jurgio Matulevičiaus 
mirties sukaktuves tinkamai 
paminėti. - Minėdami tas 
liūdnas metines mirties su
kaktuves parinkime aukų a. 
a. ai*ldv. Jurgio Matulevi
čiaus paminklui pastatydin
ti. Jis dirbo mūsų naudai 
savęs atsižadėjęs, taigi mes 
parodykime savo dėkingumą 
ir pastatydinkime tinkamą 
jo atminčiai pagerbti pa
minklą.

Vasjirin 16-ta dieną, 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo dienoje, sukanka 
metai kito garbingo Lietu
vos sūnaus ir tautos žadin
tojo Dr. Jono Basanavičiams 
mirties sukaktuvės. Kaip a. 
a. arkiv. Jurgis Matulevi
čius, taip a. a. Dr. Jonas Ba
sanavičius" nors paprasti! 
Suvalkijos kaimiečių artojų 
vaikai, bet visą savo gyye- 
nimą pasiliko ištikimi savo 
tautos sūnus ir karštai my
lėdami savo gimtąjį kraštą, 
savo brolius artojus jų la
bui, jų tautiniam susiprati
mui dįrbo iki savo grabo len
tos.

Minėdami Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves tu
rime prisiminti ir a. a. Dr. 
Jono Basanavičiaus metines 
mirties sukaktuves ir jo 
darbams pagerbti parinkime 
aukų ant jo kapo paminklui 
Vilniuje pastatydinti.

Sekretorijafas

vienas iš. populeriškia 
cabin laivų visoje 
je, atkeliaus į New Yoi 
kitai jo kelionei po kitu 
du “Karlsi*uhe.” t 
nymas vardo .Šio laivo 
reikalingas idant iŠv® 
sumaišymą jo su kitos. k< 
panijo's nauju laivu 46,0 
tonų, kuris dabar yra 
mas vokiečių sliip yąrd 
ir kuris bus pak 
vardu “Bremen.”.
--------- :------- ---

— Niekas negali būti 
pilietis, kas nėra geras si 
geras 
ras draugas, geras savo 
ai vyras,—taip pi rašyta pi 

cūzų 1795 metų konstitui
»

zo
JUOKAI

Anksti, ir Tankiai
Viešnia.—“Man rodos 

jie daug prašo reiidos dėl 
Šio buto ?”

Šeimininke.
jau prašė Jurgio 
kartus pereitą savaitę?

Tėvas. -• “Ar tu ž 
kad Jurgis Washin 
buvo galva šios klesos'Jg 
met jis buvo tavo amžiaus!

Sūnus. — “Taip, bet 
buvo prezidentas Suvien 
Valstijų kuomet buvo 
amžiaus.’’

Sekanti iškaba buvo 
byta ant viršaus ice 
kaiūftėrio pa: 
tiekoj: “Parsinešk
plytą namo. .Tą lab 
vartų turėti kuomet sve 
ateina.

Sekmadieny

“Kas jau čia taip 
kutena?’’

“Bntlege ė
misą deF nu^r 
tai I lickryf kaipo 
vo jam narystės 
(Ivic Sausumos Prive 
Sus jvirni.jii ne.”

“Taip?” 
“šiandien Ilickey 

čeki ant $550.00.”
------- -------

. . . Beje, rūkyk Old 
Cigaretus — nėra nė__
vežime. Šiame laikrašty 1 
lat telpa komiški sk 
Įžymaus kartūnįsto 
Sek juos . . . skart; 
ir persitikrink, ka 
Gold Cigaretuose “Ji 
KosuĮio Vežinie.”

1

roadway, tarp G ir H gatvių, South Boston, Mass

Svetainės durys bus atidaro^nuo 6:45 vai', vakare. Koncerto pradžia 7:30 valv vakare

Koncerto Programoje Dalyvaus: . >
Be to, dalyvaus programoje dainininkas Stasys Pauras ir Lawrenco 
$v. Pranciškaus parapijos vargonininkas p. J. Banys. * Abu yra geri 
dainininkai. *
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 Yosa- 
vitas ir p-lė M. Gribaitė. Tai dziindsiška “traid“ 
Kviečiame visus ateiti ir pasiklausyti gražių dainelių, muzikos ir juo
kelių.
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PRENUMERATOS KAINA NUPIGINTA

*
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Nuo sausio 1 d.-^šių metų prasidėjo prenumeratų vajuš 
ir tęsis iki kovo 1 d. Per tą laiką prenumeratos kaina yra 
nupiginta.

f-

•T r < tn i—rLš

r

■W

tai musų specialyliS ir ilgy metų prak
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos.

M. A. NORKŪNAS
16 Pleasant St, Lawrence, Mass. #

NORWOOD, MASS.
BOLŠEVIKŲ KARAS

Vyriausias Vadas F. Mučėnas 
Sužeistas*

-

I

T pasitinku
Net nustebau iRusijoj, kur visai skirtingos

muose.

Jonas M. R alsas

■■

Gruodžio 22. 1927.

aterburiečia i lietuviai 
dar nepamiršta gerbia- 
kun. Bakšio.

pat jo iškėlimo Į 
ford, Conn. visi viso- 
būdais stengiasi j Į pa- 

bti ir išreikšti savo šir- 
ą užuojautą ir prisiriši-

nių parapij<»nų. sumanė 
su mielu noru gausiai 
o ir Įteikė mylimam 
i šv. Kalėdų pinigiŠ^- 

.. aukso dovanėlę.'^
as aiškiai parodo, 
ūrint. kur gerb. 
*į iškėlė ir kaip t 

atskirs, mes ivaterbu- 
leeiai niekuomet jo nepa

iru*. K a {ne yra priežas- 
Ar jis to užsipelnė? 

kunigų buvo .daug iškel- 
.ir permainvta. Kodėl jų 

arapijonai nesigailėjo ir 
ižialoniai neužjautė ?

kame priežastis:
Mokslą Aukščiausio 

felbė-Į dėtojo.
Tėyvnūs labui 

’ Pirito -- nestojo.
Kaip vaideliotas 
Švenįą ugnelę 
.Gerbė — mylėjo 
Bočių .žemelę.

|r Jaunų vaikelių 
Tyrą širdelę

“Mylėt mokino 
Tūvnrsnlčlę.-------
Daug nukentėjo. 
Spėkas padėjo.
Kryželi nešti’

& Visiems pade ją: 
■Visiems dapėjo. 
Gerbė — mylėjo.

y i

lbar-nusiminę ir netekę 
draugo - patarėjo 

hs panašiai dainuojam: 
uos dienelės, 
ui pakęsti.

f Vado netekom. 
Nėra kam vesti. 
Žiaurus pavydas 

t Ir širdis kieta 
įlėšė draugą 
s numylėtą!

'ries mūsų norą, 
e inanda,giimo 

vrė vadą 
malonumo, 

s. reikalausi m, 
Įieka^ neliausim. 
tt^imą^Bakšį 

ppįhtgausim. 
^Kitgausim. 
ot neliausim.
t iteikem gėrb. kun.

53 Capitol Avė.. 
Hartlord. Conn.

Mano B rangu šie ii 
Prieteliai:

Alau tebegyvenant jūsų 
tarpe ir uoliai tebesidarbuo
jant karkti su jumis, visuomet 
jauste jaučiau jūsų nuošir
dų prisirišimą prie nnMęs ir
tą kilniąja meilę, kuri gaivi
no mano menkutę sielą Imu 
teikė man jėgų, kad leng
viau galėčiau pakelti neiš
vengiamus gyveninio nema
lonumus. Tas vidujinis sie
los jausmas pasireiškė ir ap
čiuopiamais darbais. Ir tuo-* 
se tai laikuose mūsų širdis 
jungė vienas tas pat amžino

ms Esybes ir brangiosios 
Tėvynės me ilės idealas, 
ule glūdėjo mū<ų galingai 
viltis bei laimes džiaugsmas. 
Taipgi pažiūrų ir idealų 
bendrumas sukūrė mumyse 
vieningą dravgUkmno piei- 
lę—nžjioįmiTą ir net pasiau-

■iii -

v

Retfytkcijos Prierašas. Tal- 
pinaųiv šią korespondenciją 
lik lęripo iš vėžių iškrypu
si os meilūs pavyzdi. Yra ge
ras daiktas, jei pąrapijonai

kainoja jo darbą, bet tas 
prisirišimas gali padaryti 
daug blogo, jei parapijonai 
in-bemato išganymo l>e savo 
mylimojo, kunigo, -smerkia 
kitus lygiai zems kunigus ir 
sukelia visai bi-reikalingą 
suirutę parapijoje. Na ir 
kam čia reikėjo rašyti tokį 
nonsensą: “Vado nebtekom, 
Nėra kam vesti.“ Ar "VVįa- 
terbury iau nebėra kunigu ! 
Ar jie ne prie to paties 
Kristaus veda \vaterburie- 
čius, ką ir knū. Bakšys ve
dė? Ar korespondento pri
sirišimas prie kun. Bakšio, 
gali ji pateisinti, kuomet-jis 
rašo: “Kol neatgausiin, Ko
vot neliausim?” Apie ko-

mas yra fiziniai atskyręs 
mane nuo .lūs. mah>nu yra 
man su diį^’ausm pas:tcnki- 
vnirir yu'isimintt Ju“ė ėr g\;-~ 
venti bei cforė-ri' teis atnii- 
nipuūs; -Trap
ia kaistu troš! 
tampriai <.i 
drangškiunn 
santikius. ia;i 
filis, jokia /••: 
nepakeis.

B ramius it? ii 
kiai {rodėte, nes nuo pat ma
no išvažiavimo niekuomet 
nebuvau nžmi ratas, štai be
siartinant ir Šv. Kalėdoms. 
•Kis per savo parinktuosius 
žmones asmeniškai suteikėt 
man be galoYfausią dovaną 
ir savo nuoširdžius linkėji- 
mus. Ta jūsų dovana giliai* 
mane sujaudino ir iš naujo 
suskambėjo mano sieloj tų 
per^Į ventų su Jumis ramių 
bei lietuvišku 'valandėlių ai
dai.

Brangūs tėvynainiai, di
džiai įvertinu gryna širdimi 
jūsų draugišką duosningu- 
mą. Ir šiandien, delei susi
dariusių nepalankių * aplin
kybių. neturiu galimybės* 
Jums asmeniškai visiems 
tarti padėkos žodį. .Todėl 
siunčiu Jums šitą laiškelį, 
kaipo ženklą giliausio, bei 
nuoširdingiansio piano- dė-‘ 
kingumo ačiū. Taip pat lin
kiu Jums linksmiausių Ka
lėdų bei laimingiausių Nau
jų Metų ir ištesėti savo ge

sv. Kalėdų dovanė
li štai koki malonų, at- 

laiškelĮavnnės

ti tokį pareiškimą: Jei pa
rapijoje bilsme tas kunigas, 
kurio aš noriu, tai aš neisiu 
į bažnyčią! Kitaip sakant: 
negarbinšhvjjfėvą! Kaip to- 
Jtį -tikojindy ’ roikrtų pūva žmomiTKidint i — pagonie. Tiktai 

ne krikščionybe ir ne katali-. 
kybe.

Jįr^r'patari^me korespon
dentui ir jo draugams mylė
ti kun. Bakšį kaip mylėjus, 
bet Kristų dar labiau!. Ne
reikia taipgi pavydėti Ilart- 
fordiečiams. Juk ir ten kun. 
Bakšys darbuojasi to paties 
Kristaus dirvoje. Vietoje į- 
tąrimų, kerštų ir grasinimų 
kovoti patariame korespon
dentui padėti savo kunigams 
platinti Kistaus meilę.

Teatras
♦

Tą pačią dieną vakare Šv. 
Vardo Jėzaus draugijos vai
dintojai davė puikų vaidini
mą :: “Beflejauš Stainelė. ”

vo daug-ir visi 
buvo patenkinti. Pelno li
ko $75.00. Pabaigus vaidų 
nimą dainininkas V.yčas su
dainavo porą dainelių. Sau
sio 29 d. tie patys vaidinto
jai vaidins Naslųia. N. H.

K1 ebono rū pešė iu daba r 
jau turime ir sceneriją, ku
lią piešė .Jonas Banys, Law- 
renco šv. Pranciškaus para
pijos vargonininkas.

Korespondentas

LOWELL, MASS.
Sausio 8 d. klebonas kun.

F. Juras išdavė jiarapijos 
finansinę apyskaitą. Pasi- 

ja, jk’4 k->\a korespondentas.]<nf] p;>rapjjos reikalai 
įkalba? Ai jis ketina orga- ^vniįai pagerėjo. Pereitų 
nizuoti armiją ir kelti para- Įeitos pakilo $1556.00.
pijoje re\ oliuos ją 2.. "Vardan Klln. Juras ragino para
ko ? Juk tik ne i ardau Kris- |pijonus laikytis vienybėje ir 
‘a,,s- ■ įsako: “dirbdami vienybėje

Visos antrosios eilės yra į nė nejusime kaip skolos bus- 
pilnos įtarimų? neapykantoo j atmokėtos.-*^.jfeios parapijos- 
ir keršto. Tik jau ne meilė! skolos labai mažos tik $8800, 
padiktavo tokias eiles! !o parapijos nuosavybė verta 

Nemažai vra buvę suiru-j $60,000.00.
vių parapi jose tik dėlto, kaili Parapijonys džiaugiasi 
kaikuomet parapijiečiai klebonu ir jo darbuotę re- 
Kristaus vietoje pastatė krr-; mia. Tik vargas čia sn (tar
ingą. Neretai'tenka išgirs-^ bais. • - «

Kadangi Kalėdų šventę 
viso pasaulio žmonija šven
čia prisimindami Jėzaus gi
mimo dieną. Džiaugdamies 
sulaukę tos jškilmingos 
šventės tikintieji žmonės bū
riais eina i bažnyčias atiduo
ti garbę gimusiam Išganys 
tojui. Mūsų bolševikai i^gi 
neatsilieka, bet jau kitokiu 
būdu — išvirkščiais, tai yra 
girtuokliavimu ir muštynė-' 
mis pasižymi. Vieną gražią 
dieną po -ši 
F. Mačėna.

pamatęs, kad jo visas veidas 
.taip išrėdytas bonkų stik
lais, kaip 'Kalėdų eglaitė. 
Užklausus kas toks nevido
nas jums •taip*veidą subiaii- 
riuo ? Ogi sako koks ten 
prakeiktas dzūkas kaip dro
žė bonka Į galvą, tai net 
akysi' sužaibavo.* Maniau, 
kad visas Nonvood’aš ant 
inanęs užgriuvo. Užklausus 
priežasties tos visos trage
dijos, tai iš jo atsakymo pa
aiškėjo, kad kilo kivirčiai 
kaslink kaip jie vadina 
“gamtos“ turto pasidalini
mo. Pasiūlymas tapo at
mestas ir iš tos priežasties 
paleido bonkas i darbą. Ko
va gana smarki ir rezulta
tai : F. Mačėūas lieka par
blokštas; T’olirijai įsimai
šius. kova pert raukta. Gy
dytojas pribuvęs 
nu i galva sulopė ir 
tą vakarą baigta.
nas išsimiegojęs ant ryto
jaus pasikėlė ir žiūri, kad 
visai no tas vyras išrodo 
kaip vakar buvo: galva su
lopyta, visas veidas apdras
kytas. Lieka neužganėdin
tas ir nusprendžia teismo 
keliu keršyti..,.Gavęs varan- 
ta iš valdžios priešą sureš- 
tina. Pasiima abu po advo
katu ir laukia kada šauks i4 ________*

teismą. Mačėnui gerai pra
siblaivins atėjo i galvą, kad 
jisai gi'vona Amėtikryj. o ne

/z., ■
teises. Suprato.-kad gali dar 
gauti patupėtu ir nutarė 
abudu susitaikinti. Žinoma, 
su advokatų pagelba tą ir 
padare, teismo išvengė, nors 
tas viskas gana sūriai atsė
jo. Aišku, kad dabar rėks, 
kad kapitalistai skriaudžią ’ . 
ir išnaudoja. Jeigu būtų 
taip sau paprasti kokie ten 
Rusijos agentėliai, tai būtų 
ir vietos gaila laikraštyje 
užimti, bet kadangi F. Ma- 
čėnas yra vietos visų taip 
vadinamas “apsišvietusiu,” ' 
tai turiu pažymėti.’ Jis vi
sur, kaip pašaipiuose taip ir 
kitose jų organizacijose pir
mininkauja ; bolševikų sve
tainėje “manadžeriauja.”»*' 
Taipgi anais . metais buvo . 
kaipo lyderis ir \“Dear 
Island” praleido atostogas. 
Tokiu būdu “garsiam” žmo
gui rodos tokie darbai būtų 
netinkami. Bet ką darysi, 
kad taip išmokyti. Toks jų' . 
jau amatas. Dzūkas—

ruose noruose ar pasiryži

Su anksta pagarba.

Perskaityk ir Kitam Duok!
, Socialistas Plečkaitis vjs dar tebeorganizuoja “em'K ’ 
-grantus” pulti Lietuvą. Lenkai nervuojasf dėl Premiero 
Voldemaro pareiškimu. Smerkia ji neva Tiž sulaužymą 
duoto žodžio Ženevoje. r.

■ Į *

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

• . - ■Visos žinios ir straipsniai, kurie telpa ir tilps “Darbi- 
rtinke’* vra įdomios ir svarbios. Be to, “Darbininkas”

• * ‘ . 1. • 

turi žinių iš viso pasaulio apie darbininkų gyvenimą ir jų. . • - * veikimą.
“Darbininkas” turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuo

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

Delko “Darbininkas*’ toks naudingas ir reikalingas? , 
Nagi dėlto, kad jis yra geriausias daibininko dTaugas ir 
patarėjas. ‘

Delko “Darbininkas** toks Įvairus? Deltoj kad į jį 
rašo Įžymiausi literatai: Kiru. K. Urbonavičius, Kun. J.
J. Jakaitis, K. Kmšiūskas, Mok. Pranas Galinis, Kun. 
Daknyš. A. Padegimas, Kun. A. Daugis, S. Bugnaitis, Kl. 
Zabulionis. Kim. F. Juškiutis, Kun. R Vintnauskis, Kun.
K. Vasys. Run. S. Vembre, Kun. S. Krieižys,. Komp. A. 
Aleksis ir daug kitų. Iš Lietuvos rašo: J. Mažeika, Mok. 
Mažeikienė, F. Vi raks, U Vitkauskas, Kun. Grinevičius ; 
ir daug kitų profesionalų, studentu ir darbininkų.

* •
“Darbininkas” turi daug bendradarbių, jprietelių ir

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

Šis mipiginimas bus tik laike vajaus, sausio ir vasario 
mėnesiuose.

Misija Nauj. Anglijbj Prasidės
Sausio 29 d., 1928

29 d. sausio, Nashua, N. 
II., 2:30 jie) pietų.

31 d. sausio, Laivrence, 
Mass., 7:30 vakare. ~

1 d. vasario, -Lowell, 
Mass., 7:30 vakaro.

2 d. Montello, Mass., 7:30 
vakare.

5 d. vasario Brighton,’ 
Mass.. 2-rą vai, po pietų.

5 d. vasario, So. Boston, 
-Mass., vakare'. -»►

7 d. sausio. Cambridge^ 
Mass.. 7:30 vakare.

9 d. vasario. Nonvood, 
Mass., 7:30 vakare.

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

12 d: vasario, Woreester, 
Mass.

13 d. vasario, Athol, Mass., 
vakar?.

• • «

14 d. vasario. WestfieW,.
Mass., vakare.

16 d. vasario. Springfield, 
‘ 'ass.. vakare. ė oj

jis yrg vienas iš įžymiausių katalikišku lai
“Darbininkas” eina didelio formato; 8 

frantas, du kartu į savaitę

KVIEČIAME Į TALKĄ
* » - ’

L. D. S. nariams ir “Darbininko” skaitytojams yra 
gera proga pasidarbuoti kilniam tikslui. Gal sakysi, ką 
aš gausiu už tą darbą? Štai ką: Nuo kiekvienos metinės 
prenumeratos gausite 50 centų arba dolerio Vertės knygų; 
nuo pusmetinės 25 centus arba 50 centų vertės knygų; nuo 
metinės prenumeratos, vien tik penktadienio numerio 25 
centus arba 50 centu vertės knvgn.

Nauji skaitytojai vistiek gauna nupiginamą ar jie pa
tys užsirašo arba per tarpininką. Skirtimi? hera.

Tikimės, kad “Darbininko” skaitytoj ii ir LDS. na
riai šiame vajuje pasidarbuos, kad padauginus darbinin
kų šeimynėlę. Gražiai pasidarbavę Vajuje galėsime sau 
ramiai važiuoti su ekskursija Lietuvoj.

-Pinigus už prenumeratas siųskite nionoy orderiais a®- 
ba cekiais šiuo adresu: p t

Mass., vakare.
Nuoširdžiai prašome ger

biamų klebonų ir sąjungieėių 
čia minėtose dienose surengi 
ti viešniai iš Lietuvos pra
kalbas. Jeigu dėl svarbių 
priežasčių nebūtų diena pa=~^ L 
togi. tai prašome tuoj pra-

.5-Š.-U
... ♦

nešti komisijai ir gal bus ga
lima pakeisti dienas; < ’

Prašome kreiptis šiuo ad- 
en$, 1428resu: O. A. Janki 

Columbia Road, Soifth Bosu 
ton. Mass.

i- •

366 West Brxmdway
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Kiekviena žmona mano^ 
laimin^iaasiaa 
yra jos vyras. >



ANTANO

Į’ rišę'- /V* ėį "
Pimadįeny, sausįodb <1 

Bostono Arenoj įvyko risty- 

nės Jietuno . J. *t Komaro su 
lenku Stasiaku.... Prieš ris - 
tynęs anglų spauda plačiai, 
rasė apie abu ristiku įspaus- 
dami keletą žodžių ir apie 

k lietuvių -Tenka ginčą dėl Vil
niaus. Spauda Komarą va- 
dino J“bml,” o Stasiaką 
“lion.”

Rengėjos

Ir emeri kaip tikri "bnll” 
* ir “lion.” Jiedu neprisilai- 

kė jokių ristynėms nustaty
tų taisyklių. Po apie valan
dos vienas kito metimo ir 
tąsymo Komaras paguldė 
Stasiaką. ^Buvo girdėt kal
bant lietuvius su lenkais, 
kad jau dabar Vilniaus 
klausimas išrištas. Sako, 
kad ir Komaras yra taip pa
reiškęs.

r Šiose ristynėse daly 
nemažai lietuvių ir 
skirstėsi gerame ūpe.

~ SUSIRINKIMAS
. LDS. 1 kuopos svarbus su
sirinkimas įvyks sausio 24' d. 
7 vai. vakare, parapijos sve
tainėj, 492 E. Seventh St. 
“Darbininko” koncertas čia 
pat ir reikia išrinkt padėję^ 
jus. Be to, turime pasidar
buoti “Darbininko” prenu
meratų vajuje. Yra ir kitų 
reikalų. Tad kviečiame vi-

vavo ateiti
i 

visi

Įvairios
žinios

Valdyba

? ------------- - ŠIDLAUSKAS Į BERMUDĄ
NEPAMIRŠKITE, Aptiekorius K. Šidlaus

ką# sekmadieny,, sausio 22 d. ^.*3 savaite ^44 važiavo į
paskutiųis vakaras pamatyti Bermudų pataisyti sveikatą, 
puiku Minstref'Shovv, kn- jain pataisyti,
riš statomas bažnytinėj sve- ar ne, sužinosime kaip su- 
tainėj, 7:30 vai, vakare. Ne- 
praleiskite paskutinės pro- " •£’ K Šidlauską aptieko- 
gOb. , x-n <•! 11 <-.-1 •> o įoLr/vrm u

Sausio 25, Nor\vood. Mass.
Saus. 27. Providence, R.I 
Sausio 29, ‘‘Darbininko’ 

koncerte S. Boston, Mass. 
ĮVerks ir ašaros Vanagas).

GAVO LIETUVOS KATALI
KŲ CENTRO LIUDYMĄ
A. L. R. K. Federacijos 

sekretoirus p. K. J. Kru- 
šinskas praneša, kad Vaike.- 
lio Jėzaus draugija Kartine, 
Kurios atstove p-lė Popikai- 
tė J. Valstijose lanko lietu
viu kolonijas ir renka au
kas, yra prisiuntusi Lietu
vos Katalikų Veikimo Cen
tro liūdymą. kas liečia tos 
draugijos atstovę.

P-lė Popikaite dabar lan
ko Naujos Anglijos lietuvių 
kolonijas Bostono apylinkėj. 
Paremkite jos misiją. Ne
pagailėkite dolerio kito naš
laičiams, kuriuos globoja ir 
mokina Vaikelio Jėzaus_r 
draugija, Kaune.

JUOkELIAI
GERAI IŠSIKALBĖJO
Vaikas: — Mama, nu 

pirk man dūdą.
Mama

LIETUVIŲ K«IIPQRM!IJOJRSMrTM
2« Iancolu Street . : Brighton, Mass. ?

Bilietų kaina: 50c. ir 35c., vaikas^ 15 centų;?" -.ri 
Vlršminėtame koncerte dalyvaus apie 30 mokinių;-smuikininkų ir pianistų, y ’ 
Gerb. tėveliams kaip leidžiantiems, taip ir norintiems- leisti savo valknflus 
muzikos mokyklon, patartina atsilankyti. ant Šio koncerto, kur buspro&t- 
asmeniškai persitikrinti ir nuspręsti apie gabumus kaip mokinių, taip te ( ' 
mokytoja šiaipe, koncerte .dalyvaus te.pats art, .žktanavlgkis.- :-*4grg..

1--- 1 , ..==g!=SS. ...... <

PUIKI DOVANA ŠVENTO PETĘO IR ?OVIL&|
Vienas banko direktorius SOUTH BOSTON, MASS. x 

šventė savo 50-t.ies metų su- DR-JOS VALPYBĄ^ ^^

TALKA PAS ŽYDĄ
Žydas sušaukė talką šienui 

pjauti. Kad vyrai geriau 
dirbtą, davė jiems degtinės. 
Tie įsismaginę
Žydas vyrams saldliežuvau- 
damas tarė:

— Ui, man negražu, kaip 
švykštuoju, man gražu, kaip 
gauguoja.

Tuomet vyrai būryje su
stoję dainuoja ir dainuoja. 
Žydas pamatęs, apsirikimą 
sugrįžęs pasakė:

— Ui, vyrai; aš nemėgstu, 
kaip gauguoja, Inan gražiau, 
kai švykštuoju.

Dar ko, nė va- 
uždainavo. landėlės neturėčiau ramybės. 

Vaikasr— Ne, mdma, aš 
tik tada dūduosiu, kada tu 
miegosi.

GELŽKELIO STOTYJE
Sodietis (į bilietų parda

vėją. — Ponuli., duokite man 
bilietą.

Bilietų pardavėjas.—Kur
gi važiuoji?

Sodietis. —- O kuivgi be
važiuosi, grįžtu namon...

Bilietų pardavėjas. — Po 
šimts paibelių, sakyk į kokią 
stotį nori gauti bilip.tą ?

Sodietis.
tą, žinoma, į Mažeikius!..

Bilietų pardavėjas. — To-

;uvėms padovanojo jam pui
kų albumą su visų giminių 
:'otograf i jomis iki trečios 
tartos. Direktorius buvo la
jai patenkintas šia dovana 
ir pareiškė žmonai, kad su 
šiuo albumu jis nesiskirs vi
są gyvenimą.

Keliems -mėnesiams pra
slinkus direktoriaus žmona 
užeina i banką ir prie durų 
ant sargo stalo tarp kitų 

. knygų jjastebi ir jos pado va
notą albumą. Nustebusi 
klausia sargo, kokiu ' būdu 
albumas pateko ant j d stalo.

Šis krapštydamas pakaušį 
atsako: “Aš tik Tamstai da
rau išimtį — visus kitus, šia-( 
me albume esančius ponas t 
direktorius įsakė jokiu būdu ! 
neįleisti. Jie jam iki gyvo 
kaulo įgriso.”

Pirmininkais — Aūiantis Sfavlfaįu;
702 Ė. Ftfth SU So. Boston' ‘ 

Vice-Pinu. — Juozas Jackevičius, •r.įš
92 Satvyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — Leonas švagždi®,
111 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Fln. Raštininkas — Kazys Kiškis,
36G Broadvvay, So. Bpstpn, Maris. .„įį 

Iždininkas — Vincas Kallšius. -1
67 G Street, South Boston Mass. 

Maršalka — Kazimieras Ambrozas, a
492 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko xavo susirinkimus kas 
pirmų nedėldienj kiekvieno mėnesio 
antri} valandą po pietų, parapijos 
salėj, 492 E. Seventh St, So. Boston. 
Mass. , 2

Tavo sveikata priklauso nuo 
šviežio ir švaraus maisto j

T kokią-gi ki

REIKIA SKUBINTI
Žmogus važiavo į miestą 

ir pavijo senukę. , 
paklausė

81UE RIBBON MARKEI
Yra švariausis ir didžiausia] 
Lietuviu Marketas Amerikoj
Geriausia Mėsa. Daržovės iri

G roseriai -
ORDERIUS P RI STATOM ISAMU#

— Kur eini ? 
žmogus.

— Į miestą, - 
uukė. _____

atsake se

gruodžio pradžioje Pilsuds- Radzinio susitarimą su lenkų 
karininkais dėt*bendrų Lat
vijos Lenkijos militarinių 
veiksmų prieš Lietuvą, lat- 
vių krašto apsaugos minis-
toris geu. Bangerskis pareiš
kęs spaudos atstovams, kad 
tos žinios neturinčios nė ma-

18-14), Pittsburgli

LENKAI TARĖSI SU LAT
VIAIS PULTI LIETUVĄ 

-riš patikimii šaltinių Mas-
Vasario 3. Montello, Mass. kvos spauda praneša, kad 

"Vasario 5, BrookTyn/N.Y
(po piet 4 vai. Transfigura- kis buvo komandiravęs Ry- 
tion salė). . - gon du karininkus Tom-

Vasario 8, AVilkes Barre, kovskį ir Sokolovskį, kurie 
Pa.' ____________________ tarėsi su Latvijos kariuome

Vasario 10, Scranton, Pa. nės vadu Kadriniu, kad su- 
Vasario 11. Philadelphia, derintų Latvijos ir Lenkijos 

Pa. x" 'kariuomenių veikimą, jeigu
Lenkijai tektų pulti Lietu-'gausio pagrindo, 
vą.

Lenkai Radziniui padarę 
tokį pasiūlvmą: kad Lenkai 
pradėti! pulti Lietuvą Kau
no krvptimi, Latviai turi 
užpulti Lietuvą Mažeikių 
kriptinai. Esamomis žinio
mis, Radzinis tą Lenkų pa
siūlymą priėmė ir buvę jau 
pagaminta puolimo planas. 
Radzinis vedęs derybas be 
Latvijos vyriausybės žinios.

Ryšy su Sovietų telegra
mų agentūros žiniomis apie 
neva įvykusį laįyių kariuo
menės komandieriaus gen.

Sodietis. — Nėra! Na tai 
stebuklai! Užvakar aš iš ten 
išvažiavau, o šiandieną po
nulis sakote, kad jos nebėra. 
Kas-gi čia pasidarė, ar ji 
skradžiai žemę numarmėjo.

— Sėsk pavezisiu.
— Būt gera, aniolėli^jet 

nėr kada, reikia skubinti.-^

be akiriitmo kaktoje dalyto '■ ? 
' Dorchcsterio gyveiir"' ; .

Atsilnnkykit ir rersitikrlnkte ii
BLUE RIBBON MARKET

Jr S'i RiGUNAS. Snvrtrfnkas—-

62 C2a PLEASAN’T ST. 
DORCHESTER, MASS.

Telefonas Celumbia 4250

DAR ŠVIESOJE PARVA 
ŽIAVO

GYDYTOJŲ RAŠTAS
Vaistininkas. — Panele, 

juk tai ne receptas.
Panelė. — Taip, tai mano 

sužadėtinio — gydytojo laiš- 
4cas.—Bet kadangi vaistinin- 
kai geriausia suskaito gydy
tojų pabraižas, taizaš ir atė
jau Tamstos prašyti man tų 
laišką perskaityti.

PRIE “VELNIO PĖDOS’’
{Ag. Stidziauskienės pasakota}

MŪSŲ VAIKAI
Teveli,

Netoli prie “Velnio Pėdo vaikštinėjo šešiakošis, 
prigrybavo baravykų ir sau eina atsilošęs, 
žiūri Vidury kelmynės žilas senis ilgabarzdis 
budės kremta “Sveiks kaimyn”!
žmogui sako “Nebijok”?' 
Kankinuos Čia ir vaito j u, 
jei gali, pagalbą, duok!
— “O kas tau?’
— “Neduok Dieve tokio darbo: 
madų boboms neišgalvoju!”

A. Gabrėnas.
I • . *

J uozukas
pirk man knygelę apie mažų 
vaikų auklėjimų.

Tėvas:—O kam jinai tau, 
Juozuk, reikalinga?

Juozukas: 
įsitikinti. ar 
tinkamai auklėja.

- Aš norėčiau 
tėvelis įganė

BUVO TAIP NERVUOTAS KAD 
NEGALĖDAVO IŠDIRBTI

VISĄ DIENĄ ; riį

Mr. W. A. Weller, iš Futton, Ma, bB- 
vo nervuotas, nusilpęs ir laba! kentėjo 
nuo nevirškinimo. Jis svėrė tiktai 
svarų. To išvartojimo dviejų bpt^tty 
.Nuga-Tone jis prfrašė: “įJabar aš svė-" 
riu 130 svarų, aš gailu dirbti be nuo
vargio ir nerviškumo. Einu lauk r^p>- 

Į liarial i rišrodau riebesnis negu kada 
nors pirmiau. Nuga-Tone pagelbėjo 
man dikčiai.”

Nuga-Tone geros kraujo budavotojOBį, 
nervų ir raumenų. Suteikia grettų pa- 
geibų nevirškinime, prašalina iš vidu
rių gasas, raugėjimą, svaigulį galvos 
skaudėjimą, inkstų, kepenų te pūslės 
nemalonumus, • sustiprina silpnus. 
vus. prašalina nemigę, pataiso apettef, 
abelną nusilpnėjimą ir panašius trntefr-' 
liūs. Per daugeli metų Nuga-Tone pa
gelbėjo tūkstančiams žmonių atgauti 
savo sveikatą ir sustiprėti. Jos pardtĄ* 
damos pas visu saptiekorius stt nM 
garantija, kad suteiks užganėdlnlm* 

. arba pinigai grąžinami. Nuslpirkit b* 
telį šiandien. Tik žiūrėkit, kad butų 
Nuga-Tone. Pavaduotojos yra be ver
tės. -

žmogus paklausė
Juzė. — Koks vyras tau 

labiau patinka: geltonplau
kis ar brunetas? \ .

Marytė. — Toks, katras 
turi daugiau pinigų.
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Kainos — I’o pietų 10 centų 
• Vakarais — 15c., 20c. ir 25c.

' Ncdėldicniais tiek pat.

Pirmadieny ir Ketvirtadieny 
Penki Aktai Vodevilo

.< i
•i,

. v •

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Boston, t 

Olympia Theatre Bldg.

$ ■ - 

®®©®®®©®©©®®®®®®®®®®®®©©®&

t kūno p. Vanagaitis pinmau
I . »* - ... . Silver gat_ So. Boston, Mass.. 1:30

vaP po pietų, Ateidami rnsirinklman 
- prašome atsivesti naujų nartų pri- 
1 rišyfi p tie ntKų draugijos.

r. ■

-
l
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EVAS TOLSTOJUS KILĘS ja^us; Imjoims -
- t* tTE>->,..uui architektūros, karo ir jūręi-IŠ LIETUVIŲ

amž. Tolstojaus bočius Indra
Algirdo sūnumi atvyko

i • v. a i

vystės, meno ir laivių staty
bos. Iš Maskvos' tuo tikąlu

" ■ 1 l .
«•

į

i Černigovą

,us rusų laikrašty. 
^Vozroždenije” Įdėtas ' di- 

strhi^snis, kuriame* iž
dinėj ama Tolstojaus kilmė 
jo giminės plėtimosi. 

£„1686 m. Tolstojų giminės 
e kilmės sąraše 
, kad Tblstojai ki- 

ję is vokiečių, iŠ Ciesoriaus 
lių (iz Niemec, ir Cesars- 
a zemli) išeivio Indfos, 

yfa: Indrosa), kuris 
m

išsiųsta Į užsienį 60 vyyų. 
Tolstojui teko apsigyventi
Venecijoj.. JisShtiįforėjo 52 
m. .ąmžiaus ir nemažą šei
myną. Bet jis atkakliai mal
davo carų siiisti jĮ pasimor 
kyti jūrininkystes, -kad v ca
ras negalėjo išsisukti. Pa
sakoja, kad carttt dėl to Tfe- • * • ra1 y • • -J

-tf=4 ►T£.

1 ii v į in ? s y/?

Įfrnt kTDv

t/r t. C
wi i

SEKMADIENY 
rSAUsf^”22

SINEWS OF STEEL”
\ .. Stt ALBERlįy- VĄUGHN i T

5 AKTAI VODEVILIO 
Valiausios Pasaulinės 

Žinioj . *
________________

teko gailėtis. Venecijoj 
mokėsi matematikos ir italu’ 
kalbqs. Ilgai plaukiojo Ad- 
riatikos jūroj ir Įsigijo daug 
svarbių jūreivystės žinių.

L 

Pirmadieny, Antradieny, 
* Trečiadieny . .>

SAUSIO 23—24—25

“VALLEY OF THE 
GIANTS-”

Su M1LTON SrįLS

“FLAMEINTHE SKY”
Su JACK I.UDEN

Ar jus kenčiate dėl raišumo m 
! jos, skau<laiuų strėnų? Jus galite 

bęvetk, ūmią paga" 
j son s Red Crosš Kidney plai 
► jjldu, Švelnina ir sustiprina 
r, garą, maloniai masažuoja Į> 

*i> kiekvieno kūno j __
į dedant atstatyti tln cirkuliacija-ii 
į normalę jfgi). John^dn’s Red Cross Kid- 
[ ney Plaster teik nustablaf greitus fe* 

I kad gyduoles perslsum- 
r odą j apinytas vietai 

-skausma^/iSeina, diegliai apleidžia, j© 
jžta beveik urnai. Ir Jus gau> ' 

natepatvarią pagalbą, Irgi, dėl to, kad 
ol^ veikla nuolatos, kol plasteriąy^_ -

laikomas prie kūno. Magink Red. <SX)®B ~ 
idney Plaster ši ujnakt ir Isitikriuk, 5 

kaip grėit jis pašalina silpną strėnų’ 
mizeriją. -M”®

eultatus, dėl
kili tiesiog

“Metamo
-kariuomene.

Tuo metu Černigovą vai- 
didžiojo Lietuvos kimi

no Algirdo sūnus Di-

Tatai ir rodo, kad Indra 
Šįyo lietuvių kilimo, nes įk>- 

iš v'okięčių, iš cieso- 
us Geibių” paaiškina tai, 

lead žymia dali Lietuvos bu- 
vo okupavę kryžeiviai ir o- 

uotoji dalis įėjo į šven- 
sios Romos Imperijos su-

.Indros ainis Andrius sto-
S^V amž. didžiojo Mas- 

<ščio Vasvlio 
^tarnyboib\ Vasvlius ir epa

stoju. Iš to 
deda Tolstojų giminė. 

Levas Tolstojus yra dvidę- 
toji Indros giminės kar-

NeprošalĮ tad bus mums 
pažinti ir su tolimesniu 

genialaus “giminai- 
minės plėtimosi.

^.'Petras Tolstojus buvo ca- 
‘Natalijos ir caro sta- 
as, tarnavo Semiono- 

gvo ir Preobraženskio gvar- 
>s ' pulkuosi*. vaidino 
nbų vaidmenį Petro Di- 
ojo valdvmo laiku. Jis 

įušipelnė savo ainiams gra- 
» titulą.

1697 m. .caras Petras mi
rė pasiųsti Europon kelis

So. Boston 3520 .

D. ŠAINA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNEI.L UNTVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLR

' “Darbininko” Name 
(antros lubos)

366 Broadvray, So. Bostoi
Rezidencija

805 Harvard St, Cambridge, Mass. 
'Tel. Unlversity 1463—J.

ADV0KATAS
J 811-812 Old South Building

I', 294 Wa.«hin°rton Street 
Boston, Mass.
' 9 A. M. Ik! 5:30 P. lt
YVEN5MO VIETA

? Gcrham Avė., Brdokline
Regent6568

Juodąją jūrą^taip pat išver 
te^Urusų kalbą Ovidijaus 

ir parašė 
kelias kitas knygas.

Tolstojui teko su caru ke
liauti užsieniuose. Vėliau jis . 
buvo paskirtas nuolatiniu 
Rusijos atstovu Konstanti
nopoly. Du kartu, susikom
plikavus rusų turkų santy
kiams, turkai atstovą buvo 
uždarę kalėti į s<

i Tolstojų giminės g
Po Petro mirties Tolsto

jus neteko viso savo turto ir, 
net titulo. Mirė jis ištrem-

BŪDAS 120 METŲ 
GYVENTI

Ketvirtadieny, Penktadie
ny, Šeštadieny

SAUSIO 26—27—2S

“HER WILD OAT”
Su COLLEEN MOORE

“WIZARD OF THE 
SADDLE”

Su BVZZ BARTON

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvray,- So. Boston
O]šio valandos: 

nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 !kĮ,6 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
deidieniais, taip-gl seredomis nno 

12-tos (ileną uždarytas

i - J-

*

nu esą bulgarų pamėgimas 
rūkštų pieną srėbti. Bet šis 
tyrinėtojas randa, kad be 
iiikštaus pieno yra dar kita, 
svarbesnė priežastis, tai nuo
latinis kūno mankštinimas 
4'izišku darbu. Atsikratyda
mi blogų Įpročių ir keldami 
darbštumą, žmones netrukus r - 
pasiektų tai, kad nė Alenas 
nemirsiąs, nesulaukęs bent 
J 20 meti) amžiaus.

I
 LIETUVIS DENTISJAS

DR. ST. A. GALVARISKI

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 2300 
Ofisas atdaras nucėlO iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki ’5:20 po piet Ir nuo t 
iki 9 vakare, šventą dieną pagal su
sitarimą. '

Jaunas bulgaras Borisas 
Lagaičocvas didžiojo karo 
metu kaip tremtinys atsidū- 

. rė Kanadoj ir\ ten Įsigijęskas. Andrius Tolstojus, ku- žem&. skJ gunkįu h. uo_ 
ns yra Levo Tolstojaus pro- ]iu darbu 
senelis. I

Ši Tolstojų linija giminin
ga su kunigaikščių Gedimi- 
,nų ir Riurikų šakoms, kaip 
Volkonskiams. Gorčako- 
vams, Odolevskiams, Tros- 
kurovhms, Mortkinams, Ly- 
kovams, Solcevams, Oba- 
lenskiams, Glinskiams, Tru- 
beckiams ir Golycynams. Le
vo Tolstojaus bočiai skaito
mi Lietuvos, Maskvos, Gali- 
ęo, Kijevo ir kitf didieji ku- 
nigaikščiai. ^L-va,f

‘ • •• • leptynbokš-Solovcų vienuolyne. Gra
fe pilį, kurią vėliau Įtraukė^ titulą susigrąžino jo anū-'';

Reta Proga

Dviejų šeimynų medinė stuba, su 
penkių automobilių garadžium, 
City Point, ant East Sisth Street, 
netoli L St. Keturi kambariai ant 
pirmo augšto, penki ant antro. 
Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Gera proga 
žmogui, kuris turi vieną arba 

daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobilių taisymu. Ran
dų atneša netoli $100 j menes. Kai- 
na $8,800. Matyk A. J. KUPSTIS. 
Savininką^ ' T-

BARGANAS!
South Bostone Lietuviams

South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz
nių 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 tą biz
nį arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Randų

mą galima nupirkti už $8000 o gal
- dar pigiau. Lengvos išlygos: Ma» - 

tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery

Šešių šeimynų medinS stuba su 24 
kambariais. Yra gazas, elektra, pe-_ 
čiai, piazai, vieta dėl garadiių. 
Randų atneša $160 j mėnesį. Pre
kė $14.800. Lengvos išlvgos. Ma
tyk A. J. KUPSTĮ.

South Bostone
Šešių šeimynų medinis namas. 27 
kambariai. Rendu atneša $780 į 
metus. Prekė $4,500. Lengvos išly
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.

LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 
MALKAS

’ NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
‘ žiemos laikas artinasi Paprastai 
>; imant angliai ir malkos pabrangs- 
!.ta, tad gi neatidėliokite, įduokite 
[ ■ savo ‘ ‘ orderius. ”

Į Kreipkitės pas:

A J. KUPSTIS
332 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tol. S. B. 1662—1373

I
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i >t itct“TIESOS AIDAI” '
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nesinis leidinys, TIESOS švieso 
tis dienos klausimus, 

numerata metams..................... ....$1.20

............10e. ’

r

•xZ
s i
i

ygclc.. ............................ .
Adresas: “TIESOS AIDAI” A

Kiagara Falls, N. Y.

>

,11

ki. Nesenai jis parvyko į 
savo tėvynę turtingas ir, be 
to, dar mokslingas.' Grįžęs 
paskelbia savo tėvynainiams, 
kad jo tyrinėjimais pasinau
dodami žmoųčs galėtų leng- 
vaEsulauktųantra tiek ilges
nio amžia’us, kaip dabar kad 
sulaukia, jei susilaikytų nuo 
šių dalykų: rūkymo, gėrimo, 
per didelio mūsos valgymo 
ir tinginiavimo. Kai dėl rū- .. v ,
kymo ir gėrimo, tai jis tuo- y? šunjr dides-
du dalyku visiškai pasmer
kia, bet dėl mėsos, tai esą 
jos galima . ...^ „ ......... -
čiais. Tinginiavimas esąs di
džiausi as_ žmonijos priešas. 
Jis dauginu žmonių į kapus 

i nuvarąs, negu visos ligos

NEMATYTAS NEŽINOMAS 
ŽVĖRIUKAS

Pietų Siuvi joj. Mitrovieų 
miesto gyventojas Dusimas 
Glomatičas bemedžiodamas 
sugavo nematytą - negirdėtą 
žvėriuką. Jis yra keturko-

. LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ.

9 VALDYBOS ADRESAI
Pirmininkė — Jieva Marksiene,

625 E. Eiglith Sr., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmiuinkė — Ona Zulouienė,

11 M4iks St.. South Boston. Mass. 
Prot. Raštininke — Ona Siaurienfi,

443 E. 7th SL, So. Boston, Masn. 
Telephone South Boston 3422-R

*ln. Raštininkė — Bronlslava Ciunlcn*
29 Gould St., W. Roibury, ilaa*. 

Iždininke — Ona Staninliutė,
105 W. 6th St.. So. Boston. Mass 

TvarkdarS — Ona Mizgiraiene,
1512 Columbia R«L. So. Boston. Man*, 

Draugija savo susirinkimus laiko ka.
antra utarainką kiekvieną mėn«- 
7:30 vakare, pobažnytinej svetaine’ 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokoltj raštininke laišku ar telefono

X TeL Brockton 5112
t DANTISTAS

f DR. A. J. GORMAN
| (GUMAUSKAS)
| 705 Main St., Montello, Mass. 
X į Kampai Broad Street)

I
 Ofiso valandos:

It y t e nuo 10 iki 12 vai. 
Dienų nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vai.

Sekmadieniais pagal sutarties.

AR ŽINAI, KAD
— šiaurės Rodesijoj yra

tautelė, turinti labai keistus 
papročius. Ten kiekvienam 
žmogui, sulaukus 20- metų 
išmušama priešakiniai dan- krūvon suėmus. Tie žmonrsyr 
tys. kurie per visą savo amžių

— Amerikoje kiekvienas sunkiai dirba fizišką dalbą 
trečias gyventojas turi radio ir sveikai maitinasi, gyvena

kur kas ilgiau, kaip tie, kn 
rių gyvenimas—praeina—be
joki ų didesnių pastangų. 
Ir tie, kurie dirba proto dar
bą, turi kasdien tam tikrą

nis už katę. Jis loja, kaip 
jaunas šunvtis. ir erzinamas 

valkti retkar- ,abai ^vPia- Jis minta
-• mis ir paukščiais. Miega Į- 

■■ ■ - ' sikasęs žemei. Nevienas ji
mačiusjiĮ zoologų (gyvulių 
tyrinėtojų) .nežino, kas jis 
_per vienas ir kokios veislės.

h

Žmonės Jiingt. Valstijose 
suvalgo maisto už $22,000,- 
000,000 per metus.

vienas-ketnrinsdešimtasis. o
Lietuvoje dar tik tarp ketu
rių penkių šimtų žmonių X*ra 
vienas radio klausytojas.)

— Nagai per visą žmo- laiką savo kūną mankštinti 
gaus gyvenimą atauga (Įaug kokiu nors fiziniu darbu, I 
maža du šimtu kartų. kaip sakysime malkų skal-

— .Australijoje yra tiek’dymu, daržų dirbimu ar ki- 
pelių, kad jos kartais di- tokiu panašiu dajbu. Bul- 
džiausiais pulkais apspinta garai, pavyzdžiui, sulaukia 
sodybas ir nugenėja bei su- vidutiniai senesnio amžiaus, 
naikina visa, ką tik randa, kaip kitų tą^itų žmonės. Kai

— Vorai turi nuo šešių iki kas manęs; kad to priežastL 
aštuoniu akiu.

* 4. *--- ---- •

ANT RENTOS
< "f "

“Darbininko”

* ■ I

I j 
name, prie Ę ; 

gatves, ant rendos didelė kran- ! 
tnvė.; Tinka sandėliui, dirbtu- ; 
vėlei arba Šiaip kokiam bizniui. ] 
Renda prieinama. Klauskite.! 
“Darbininko” Administracijoj ; 
366 Broadvvay, So. Bostin. Te) I 
S B. 0620<;<

• 
t ‘-zt- 
j p. ,j. Alai

Lietuvis Graboriua *

$20 R 8IXTH 8T, S< , 
TeL 8. B. 4488 ' ’ ^

j * *

Vanagaičio Juokų 
Kelione

ŠV. JONO E V. BL. PAŽELPINRff 
DR-JOS VALDYBOS ADRESA?

Pirmininkas — M. Žiobi.
539 E. Seventh St.. So. Boston. Maa*
Telephone Sonth Boston 8652-R. 

Viee-Ptrminlnkas —J. Petrauską*.
24 Thomas P. So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Gllneckis,
5 Thomas Pk.. South Boston. M»w 

Fln. Raštininkas —įį šeikis-
866 Bror.dvvay, Se; Boston, Masa. 

Kasierlus — X Naudžiūnas, ,
885 E. Broadway. So. Boston. Ma*> , 

Tvarkdarys — J. Zalkls,
7 tVinfield St, So. Boston, Mas«. j 

Draugija laiko susirinkimus kas treCU I 
tietteidlenj kiekvieno menesio, 2-rą va- į 
landa,po pietą, parapijos salėj, 492 
S»-c-ontb Ht So Roatnn Mam

-------------  ------------------------------------- ■« ,L. .,

fEL. So. Boaton 0506—W. &
TUVYS DANTISTAS |

& L KAPOČIUS |
251 Broadvray, So. Boston |

(“Keleivio” įminė) x
Onso Vaujtdo«: nuo 9 1U 12, 
i^0 HrJ 6 Ir nno 6:30 Hd 9 vakare V 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną X 
Suimtomis nuo 9 itd 6 vak. NedB v 

.įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti' y

■7
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NEW YORK SPA
i ‘
i Kampas Dorchester St.4 

ir Broadnay
į SOUTH BOSTONE
i Užkandžių vietą. SaldcTnlų turl- 
! me namie darytą, 8aItakojęs (Ice- 
į erėm). Tarime vfooliy .saldal- 
■ nlą. paalrlnklmnl dėl vieoldą rel- 
i kalą^Neažmiržkite savo drangą.

Art ir komp. A. Vanagaitis 
ruošiasi aplankyti, kartu su 
pianistu M. Yozavitu Mass. ir 
Conn. valstijas su juokų kon
certais. Jie aplankys sekančias 
kolonijas:

22 saus. New Haven, Conn.
25 saus. Norwūod, Mass.
27 saus. Providence, R. I.

29 sausio Bostone “Darbinin
ko”, koncerte'.’t

'S* r c * • • •Visos kolonijos gali tikėtis 
linksmo vakaro. Dainų, muzi
kos ir juokų užtenka visiems. 
Rengkite ir lankykitės skait
lingai. Tie vakarai,' tai yra 
naujau “Dzimdzi Drimdzi”,

SV. KAZIMIERO R. K. D-JOS
V ALDYBOS ANTRASAI— 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Zonas Jaroša,

225 L Street, South Boston. Mase.
• Vlce-Plrmlninkas — L. švagždys, 
į 111 Bowen St, South Boston, Mana
Prot Raštininkas — V. Mickevičius. 

405 Third St, South Boston. Mffš*
Finansų Raštininkas — M. Seikiu.

366 W. Broadway. So. Boston, Masa 
Iždininkas — V. Balutis,

36 Mercer Street. So. Boston, Mass 
Maršalka — P. Laučka,

393 Fifth Street Sonth-Boston, Mass
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

nedSldienJ kiekvieno menesio, po nu 
vai. po pietų, Parapijos Salėj, Septin 
ta Gatve. South Boston. Mm«

■ - *1

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

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

Vice-PirmJnlnkas — Povilas Ruka,
95 C Street, South Boston. Mass. 

Prot Rašt — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St, S. Boston, Mass 

Fin. Rašt — Pranas Tnleikis,
109 Bowon St, So. Boston, Mass i 

Iždininkas — Andrius Zalieckas, ’ !
150 H St, South Boston. Mass. J 

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis, !
> 906 E Broadvray, So. Boston, Mass.
' Draugija laiko savo susirinkimus kas 

antra i 2-1 ra > nedadienj kiekvieno 
mSneslo neturtų-SaW, kurte Etr

buvo “.generolu leitenantu”.
Reperi.

e®©®®©©©®®©®®®®©®©®®®®®®®®

I
 . Tet S. R 2805—R. ]

.IETU vrs

OPTOFIETRISTAS

Ilegzalninuoju akis, priskirtu aki
nius, kreivas akla atltlesinu ir 
vnbiiJonlftkoee (aklose) akyse Mb 
gražinu Šviesą tinkamu laiku.,

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Broadvay, 8c. Boston
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J.
Laisninotas Graborins

Laikau automobffins dėl veseli- 
jų, krikAtynų ir.fiaip pasirafi* 

nCjimd, pigiau nfi kitį.

182 Broadvray,

Tel NorvoodAfiOB

LV.WARABO*
(V7RUBLIAUŠKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Ut BAL8AMUOTOJAS

i

iiTp VAsanrarov strribt 
Nonrood,

I •

Telephone 8881-W


