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LovvelFis klebonui kun. F. 
Jurui vadovaujant kartu su 
nashuiečiais atpvškės “bus’- 
ais.” z

GELBĖKIME VAIKUS

Vanagas jau kelionėje. 
Parodys savo naujas plunk
snas šiame koncerte.

v 
į.'

..-ffiorc.e.sterio abiejų parapijų- * —- •
šimtinė tikrai bus.

t
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Per radio praneša, kad iš

. Lawrencas važiuos “bus’- 
a ąis,” orlaiviais ir makabi- 

liais, nes namuose nebus ką 
veikti klebonui ir vargoni
ninkui išvažiavus.

UNGOS ORGANAS

kova, matyt, brts- didele

KAINA 5 CENTAI ;

o ta taikiu būdti

Amerikos Lietuvių

SCHENECTADY, N. Y. 
— General Electric kompa
nija praneša, kad radio tel- 
evision , setus bus galima

Prof. SL Šalkauskis ir 
p-le J. Paltarokaitė gruo
džio 28 d. Panevėžio vysku
po Paltaroko koply#i*j* pri
ėmė moterystės sakramentą.

dirbėju ir darbininkų.
Kadangi čia darbininkai

NEUNIJIST.
JO

bar kur nors vakanfose be- 
abejo ras vergų.*-

Arbitratorius Ridhafrdson 
bando sutaikinti. Sušaukė 
susirinkimus komiteto susi
dedančiu iš atstoviu nuo iš-

ANTRADBENIS, SAUSIO-JAIHIARY 24 D., 1928 M. Kr. 6
“■ 111-------'-----------I&JJ' -

NĖRA ŽMOGAUS, TAI . 
UŽDARYS PASTĄ

WINSTED. Cona—šia
me kaimely nesirado nė vie
no, kuris sutiktų užimti post 
misterio vietų, ir iš tos prie
žasties nuo. vasario 16 d. čia 
paštas bus ;nžd anytas. *Gv« 

mo iš kaimrliūno kaimo,Aižx|^ntsgapEe teiškHB*!! sumik 

niua pristatys iš Toįringtoh. d<w neužmirš*

UŽSIDARĖ KOJINIŲ 
DIRBTUVĖS

FRANKLIN. N. H. — 
Sulloway kojinių audeny- 
čios, kur dirbo 600 dArbinin- 

užsidarė. Kadangi čia
* ■ f '

dirbtuvių mažai yra, tai dar- 
£•■ bininkai turės pavargti iki 
Ilgaus kur darbų."

PROF. ŠALKAUSKO 
JUNGTUVĖS

NAUJAS DIREKTORIUS.

Lazdijų Žiburio gimnazi* 
jos direktbriuniy .vietoj mi
rusio kun. Gustaičio/ paski r 
ta®, buvįsidos-įgimnay.i jot 
prefektas ktm. -dtj.Ig. 8 ta r 

kus. ; .F

vo išprovokuotos’’ ir kad 
valstijos policija parodė 
"nepaisymą rrnogairsgyvY^ 
bes ir šaudė Į minių per 
langus.’’ Pataria padaryti 
pilną, investigaciją. čfeSu 
sfreikieriais apseina labai 
žiauriai. Bando visokiais bu-* 
dais suardvti streiką. Nese
nai 19 mainieriu iš kalėjimo 
išvežė į New Mexico ir 
juos paliko be maisto it pi-5 
nigij. Tai yra jau antras1 
deportavimas darbininkų f 
vieną savaite. - . '"La

Kratos" ir
tęsiasi ir toliau. Darbinių* 
kai negali ne pasijudinti. 
Mitingai uždrausta laikyti. 
Sako, tai batai anarkijacviA

kų. Tartasi su unijų vai
dais, bet prie susitarimo ne
prieita. Negana, kad nuka
pos algas, bet dar pareiškė, 
kad jie negali garantuoti 
pastovaus samdymo. ‘Reiš
kia bile kada jie gali darbi-, 
ninką išmesti ant gatvės. Ką 
į tai atsakvs darbininkai, 
bus‘pranešta i»o mitingo.
i». u i rnl » i'______ -

VILKAI SUDRASKĖ -
11 MERGINŲ

PRAHA- — • Čekoslovaki-; 
;jos kaime Marmorosziget 
nuo Kalėdų švenčių dingo 11 
jaunų merginų. Dabar pa
aiškėjo, kad jas. ėjusias na*

pirkti už prieinama kainą 
tik už kokių penkių metų. 
Kompanija turi ištobulinti 
šį naują Išradimą ir išdirb
ti setus, kad didžiuma žmo
nių galėtų juos įsigyti? <Be< 
to, reikia įtaisyti perdavimo 
stotys, pirm negu priėmimo 
“setai” bus išstatyti parda- 
viiųui. \

General Electric kompa
nija. išdirbinės tuos satus, o 
juea pardavinės Radio kor- nėra galima pasalti, “ bet 
poracija Amerikoj. puolė vilkai ir sudraskė. •>

* • ■ ♦
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Už 90 CENTŲ PAVOGIMĄ 
GAVO 37 METUS

WASHINGTON, D. C.— 

Trys vyrai, už pavogimą 90 
centų, gavo viso 37 metus į 
kalėjimą. Jie užpuolė žmo
gų, ji sumušė ir atėmė 90 
centu. • - ' y

streiką laiko nelegaliu.
' Darbininkai< pasiskubini 

ištraukti savo pinigus, iš 
bankų, kad neužareštuotų 
kompanijos hž neva sulaip 
žymą sutarties ir pervedė 
vaikų ar artimųjų vardais.

Kaip šis streikas užsibaigs

ĄI VIENYKITĖS! 
c s ■■<*. ji ~

“Darbininko” Koncertan
MIRĖ LIETUVOS UNIVER

SITETO GARBĖS DAK
TARAS

Cambridgius, Brightonas 
ir kitos Bostono kaimyniš
kos kolonijos priskaitomos 
prie vietinių. Iš čia bus vi
si, išskyrus “ligonius.” Vi-

SKELBIMŲ RINKĖJĄMS
Programui skelbimų rin

kėjai užbaigkite darbą ant
radienio vakare, sausio 24 d. 
Trečiadieny suneškite į 
“Darbininką” ir priduokite 
administracijoje.

i . a
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Amerikos
5 veikiau- 

Airė’ 'šaukti

AUTOMOBILIAIS UŽMUŠĖ 
7016 ŽMONIŲ

WASHĮNGTON, I). C.— 
Pr 1927 metus automobiliais 
užmušta 7016 žmonių. 1926 
metais užmušta 6586 žmo- •* 
niu.

*■ *

Didesniuose miestuose per 
1927 metus užmušta: Balti- 
more 160; Boston 133; Buf- 
falo 126: Chicago 760; Cle 
veland 243; Los Angeles 
301; New York 1084; Phi- 
ladelphia 321; Pittsburgli 
214; St. Louis 149; Wasr- 
ington 107.

/

PRAHA. '— Sausio 4 d. 
Brastilavoj mirė turėdamas 
45 metus amžiaus čekoslova- 
kų respublikonų partijos at
stovas parlamente liuteronų 
vyskupaujamo Zoch. Ve
lionis buvo Lietuvos univer
siteto evangeliku fakulteto 
garbės daktaras.

VIESULĄ ARGENTINOJE
BUENOS AIRES.-Sau

sio 18 d. vakare kil.Ubaisi 
viesulą ir miestely Los Sur
entęs. Cordoba provincijoj 
pridarė daug žalos. Keletą 
namų- ir bažnyčių sugriovė

NUĘAPOS ALGAS DARBI
NINKAMS AUDENYCIOSE
FALL RIVĘR;'Mass. — 

Audenvčių “bosai” pastatė 
ant savo.- Jie'-pasiryžo.-nu
kapoti algas nemažiau 10% 
ir tą padarys sausio JJO d. 
Šis nukapojimas palies nuo 
25,000 iki 30.000 darbinin-

pridayė. Graži, turininga ir 
marga. Nesigailėtum; kad 
ir dešimkę užsimokėjęs, o 
čia išgirsi už $1.00, 75c. ir 50 
centų. “Good bargain.” ar 
ne.

BOLIVIJA NUKENTĖJO 
NUO LIETAUS AK- -

MENIMIS
. LA PAZ, Bolivija, sausio 

19. — Meteorologistai pra
neša, kad čia buvo smalkus 
lietus akmenimis. Pradžio
je krito iš debesų maži ak
menėliai, o paskui pradėjo 
didesniais ir užsibaigė nu
kritus dideliam meteorui, 
kuris pasielįęs^žemę subirė
jo į šmotelius,

Gyventojai buvo labai iš
sigandę ir slapstėsi pože
miuose. Praėjus audrai tr 
atsipeikėję apžiūrinėjo nu
kritusį meteorą. Vėliau par
imtas ir padėta į muziejų.

AREŠTAVO 22 KOMUNISTŲ 
' ŠNIPUS

BUDAPEST. — Čia areš
tavo 22 komunistus, kurie 
kdltinamiĄ-ra už darvm|A^ 
rimo ir suokalbį nuvers®m- 
bąrtinę valdžią. Sako,3<ad 
šie* kcudunlstų šųipai buvo 
Maskvos palaikomi, kad pa-x 
sėti bolševizmo sėklą visoje 
Hungarijoj. Suareštavę va
dus gaudo ir jų eilinius na
rius.

-__________ _ ■ -

KALTINA POLICIJĄ UŽ 
NUŽUDYMĄ MAINIERIU . ’

RIAUŠĖSE '^^3
ĮVALSENBERG, C0I0.M Į 

Koronerių jury rado, kad 
kaltė už nužudymą dviejų 1 
mainieriu čia riaušėse krįn-

kompaųfjos paskelbė, kad 
jos iš priėžasties streiko sa-1 
,vo dirbtuves perkels kur ki
tur. , ' ' ’

Aišku, kad jeigu darbinin
kai visrbūtų organizuoti, tai 
išnaudotojams nebūtų vie
tos ir turėtų išpildyti dar
bininkų reikalavimus, o _da-

z.
* t

Florida, Idaho, Georgia, 
Georgia, Michigan, New 
Hampshire, North Carolina, 
Pennsylvania, Rhodelsland, 
South 'Carolina, South Da- 
kota ir Texas valst j jose-nėra 
prieš įstatymus vaikams že
miau 16 metu di rbti nuo 9Į *

|iki 11 vai. į dieną. Darbinin
kai turėtij susidomėti vaikų 

, darbu ir padirbėti, kad pra- 
vedus įstatymus draudžiant 
vaikams dirbti ilgas valan
das ir neturint 16 metų.

a--------------
GELEŽINKELIŲ DARBI

NINKAI LAIMĖJO. .. 
KOVĄ

CHICAGO. m. — Nuo 

sausio 1 d. Chicago; Rock 
Island <fc Pacific ir Chicago 

\& Great Westem telegrafrs- 
Jtai, skaičiuje 2.100 laimėjo 
kovą su darbdaviais. . < Jie 

LT*L?-J*x; P© 3 centus į valandastreikuoti, tai kompanijos sjj x. : u • i ‘

PITTSBUR
Streikas ^št^eil 
vengiamas, jeų 
kasvklu ‘.‘karai* .77
kapojimą. Vėli# 
šo nuo 4 iki 8 ceni 
da. Kasvklu<• * * Tfi

streiklaužiams al| 
labai atsargiai 
vienos šakos darbi 
kams, palaukia; i 
mina. Nusiramiuii 
kitų.

Protestuos prieš išdavi
mą indžionkšen

L1
MIAMI, FlaLi 

Darbo Federacija 
čioji taryba nufiš 
tarptautinių ilni^Į konferęn-

Lenkija
I KAUNAS.—Lietuvos vaĖS 

džia vėl įdavė protesto noi 
Lenkijos , ątstovui, kurioje % 
šaltina Lenkijos valdžią už 
palaikymą armijos sudary- ,|| 
tos iš lietuvių emigrantui- 
Notoje sako, kad lenkai už- J| 
laiko barakus Lydos mieste-. 
ly, kur lietuviai pabėgėliai 
vis dar nešioja lietuvišką u-'*^ 
niformą ir ruošiasi prie su- 
kilimo Lietuvoje.

Sis Lietuvos valdžios žing-yB; 
snys sukėlė skandalą ir pri-':^ 
sibijoma naujo krizio tarp 
-Lietuvos ir Lenkijos. : 

Sako, kad notoje taipgi 
reikalauja atlyginimo rsąry- 
švį si! okupavimui Vilniaus,

VARŠUVA.—Lenkai Lie^ 
tu vos, notą neprielankiai su.->O 
tiko. “Glos Pravdy” puola 
Lietuva ir.pažvmi, kad~Pre- L 
mierųi Voldemarui “stoka 
proto.” Kaltinimas, kad 
Lenkija palaiko marštininkūk^ 
pvmi.ją oficialiai užginčija-/^ 
nia.s -,t 
'L '< ■'------ '--z—-

METALO DARBININKŲ - ! 
STREIKAS VOKIETIJOJ 

BERLYNAS. — Halle,|| 
Bembiirg, Dessau, Sfassfurt 
ir kituose nuostoliuose'mėta£7t 
lo dirbtuvėse paskelbė strei- ' 
ką. Sako, streikuoja apie4|l 
40,000 darbininku. Rekalau- s 
j a pakol t i* algas iki 15 fenin- 
gii į valandą. Valdžia buvo j 

. paskyrus arbitratorių, ku- į 
ris išsprendė pakelti algas-d 
iki 3 feninąu. Darbininkai 
nepasitenkino ir išėjo 
streiką.

Daugiau nė 100 unijistų 
mainieriu šeimynos Belmont 
ir Jefferson apskričiuose, 
Ohio, turės ‘ kraustvtis iš 
kompanijų namų bal. 1 d? 
sulig nuospi-endžio TeisėjoIta ant ,valstijos polieijost 
Benson, kuris "kompanijoms Jie sako, kad’ riąušės/*^dbi^ 
davė leidimą, jeigu geruoju vo išprovokuotos 
neišsineš, išmesti ariLgatvės.

!Washing-
fjbs sva^-tviESULA PRIDARĖ DAUG

ii* daug žmoF.it» fųižeid?. .

NUŠOVĖ DARBININKŲ 
VADĄ

PTTTSON: Pa. — Sausio
19 d nežinomi piktadariai 

j '■ *uLdlis, Unit- 
'! : < r< vietos U-

ii'jo.s 1697 kasierių ir gerai 
žinomą darbininku vadą.

Spėja, kad jį nužudė dėl 
nesusipratimų kilusių uni
joj.

'Pa. — 
lĮžiU nejs- 

k anglių 
tęs algii 

i^ia mimu- 
rų į valąn- 
^avinįnkai 
;as kapoja 
į nukapoja 
hdarbinin- 
Įki nusira- 
h eina prie

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

BATTLE CREEK, Mich. 
—Sausio 20 d. Grand Trunk 
pasažiermis traukinys niL

žieriu sužeidė

ruošiasi visi
_____ z z /

* v - U •

su r yra didžiausias brūzdė-Gavome žinių, kad visas
Montelįas tik ir kalba apie jimas. Gal būti nėra dides- 
“Darbininko” koncertą. At- nio bruzdėjimo kitur kaip 
važiuos ne tik didžiulis cho
ras ir solistai, bet ir apie po
ra šimtų < darbimnkų(iųL 
Daug jaunimo bus šeštadie
ny, sausio 28 d. darbininkų 
šokiuose.

čia ant vietos. Vieni skel
bimus renka programui, kiti 
juos tvarko; vieni pardavi
nėja įžangos tikiętus, o kiti 
daro planus kaip gražiau ir 
geriau priėmus svečius iš ki
tų kolonijų. Visos gabiau
sios pajėgos įkinkytos dar
inio.

Siuvėjai irgi “bizy. ” Siu
va, lygina, taiso drabužius 
jaunimui. Ruošiasi visi kaip 

jį kokius atlaidus. Gudresni 
jau viską turi “ready,” nes 
žino, kad paskutiniose die
nose gali likti neprisirengę.

’r’tis.*” Vienas pulkas jau 
pradėjo kelionę. Vadovauja 
p. J. Verseckas. Sekmadie
ny, tuoj po sumos, vadovau- 
jant klebonui kun. Taškūnui 
ir kitiems visi iki vienam 
trauks So. Bostonan. Iš čia 
dainininkų nebus, bet; jie va
žiuoja kitų pasiklausyti.

NEPAMIRŠKITE’
Visi, kurie paėmė parda

vinėti koncerto tikiętus dar
bą užbaigkite penktadieny, 
sausio 27 d. ir jau šeštadie- 
ny nepardavinėkite. Grąžin
kite iš kur paėmėte pinigus 
arba tikiętus. * ' :

9000 DARBININKŲ SU
STREIKAVO HAVER- 

HILL’Y *
HAVĘRHILL, Mass. — 

Sausio 19 d. čeverykųišdir- 
bvstėse dirbusieji darbinin
kai išėjo į streiką. Maždaug 
apie 40 dirbtuvių užsidarė. 
Darbininkai sustreikavo po 

Ln—kaip—jiems beši ėdžiai’ 
darbdaviai nukapojo ir taip 
jau mažas algas. Darbinin
kai nusprendė, kad yra gar
bingiau badauti streikuo
jant, negu dirbant.

Tuoj išėjus darbininkams 
į streiką trijų dirbtuvių

R. u
t”

L *

riją, vasario 7m 
^YKonfere 

blausias tikslas bus pareikš
ti griežtą protestą prieš iš
davimą indžionkšenu kom-«• w *•
panijom prieš darbininkų 
streikus. Taipgi bus nusta
tyta planai, kajL-įstatymų 
keliais būtų užginta išduoti’ 
indžionkšenus prieš darbi
ninkus.

* S

ŽALOS OHIO VALSTIJOJ%
CINCIN^ATI, Ohio. — 

Sausio 19 d. pietvakarinėj 
dalyj Ohiorir šiaurinėj Km 
tucky valstijose -kilo 
viesulą. Siiardė ir-mm -' 
daug namų, sužeidė daug į 
žmonių ir nemažai nuo žaiz
dų mirė.
. Daugiausia nukentėjo Cin- 
cinnati .su apylinkėmis.

Dar 100 mainieriu bus 
išmesti ant gatvės



z BEBįjĮfcmEŽ fĮj b
K>>.. J

Kauno miesto ir apskr. 
komendanto įsakymu 

v < uždaryta visam karo stovio 
?Vląikui Kauno statybos kc^ 
0 operacijos bendrovė “Bętp-
- nas.” Uždarymo priežastis
- •— kenkimas krašto ekono- 

>. minei būklei, kėlimas visuo- 
šį menės tarpe nerimo ir nepa-

. sitenkinimo valstybės orga
nų veikimu. Vienu kartu

IFįb-. -’ll . 
įuspejo padaryti, medeliui 
|avb^ngų. Hižąloj^įų.Valse. 
Valdyba sužinojusi* apie §į 
atsitikima, pareikalavo čia 
pat policininką pasiaiškinti 
ir apsiimti užgydyti mede- 
iui padarytas žaizdas, arba 
sumokėti jo gydymui 20 li
tų. Policininkas tik pasi
juokė, pasityčiojo, pavadino 
tai niekniekiu ir išėjo.

Vietinė valse. tar/ba gruo
džio 18 d. dėl f policininko

ijLKŪCIO^į

ciag bendrąi.r DMug kąs iš 
jų* tarnauja įfer ponus, kn- 
iie kūčių nevalgo. :Yra at
skirai, be šeimynų, gymuui- 
čių, kurioms kūčias rengti 
nepatogu. Kitos vėl tej^ir 
pavalgp šeimjųiose kftįįias, 
tačiau mėgsta prisidiįtį; prie 
bendrų ;kūčii^ ~ Čia visos, 
kam nepatogu, ar nėra kur 
atskirai kūčias rengti;
renka ir sudaro bench-ą’va 
karienę/Pereitais metais zi 
tiečių salė tarėjo garbės vai

PUIKI 
DIENA 

tošiMui

SUSI

kredito įstaigą ir kooperaty- 
fe a. vų inspekcija pasiuntė Kau- 
By no apygardos teismo valsty- 
E, ; bes gynėjui revizijos akto 

pilnėtoj bendrovėj nuorašą. 
Revizijos daviniais minėta 
bendrovė įregistruota 1926 

fe- m. Bendrovės tikslas buvo 
aprūpinti savo narius na- 
mais iš nedegamos medžia- 
gos. Kiekvienas narys pri- 
valėj o Įsigyti, stodamas į 

fcbendrovę, nemažiau 5 pajų 
po 100 litu: norėdamas sta- 
tyti namą, turėjo iš anksto 
įnešti 20 n uos. rankpinigių 
nuo sutartos už pąstatvmą 

l^yrpbesio sumos: . kiti 80% 
turėjo būti išdėstomi lygio- 
mis' dalimis išsimokėti per 

M;;;' 10 metų: pinigų sumokėjimą 
klientas tolėjo garantuoti 

. pastatyto namo įkeitimu.
’ • Bendrovė po visą Lietuvą 

tūrėjo agentų, kurie už at- 
’Ž/ lyginimą prikalbinėjo žmo

nes stoti bendrovės nariais. 
Bendrovė j>er savo gyvavi- 
mo laiką pritraukė 124 na- 

!rius, iš kurių apie 35 asmg- 
ę • nįms apsiėmė pastatyti tro- 
>■7 besius ir nė vienam neišpil- 

dė duotojo pasižadėjimo.

• B-vė per savo gyvavimo lai- 
g . ką turėjo 124.297 lt. 98 et. 
g. pajamų. Bendrovės reikalus 
1^'' vedė pil. Meyeris Jonas ir 

technologas Kapelevičius- 
£•- Josefsonas Juozas, iš kurio 

' b-vė buvo įsigijusi jo betoni- 
įį?1-- nės statybos sist. išradimo 
‘ "Į—patentą ir dirbtuvę su įran- 

kiais statybai įvesti, už ku
riuos sumokėjo jam 50.000 
litų bendrovės pajais. B-vė 

^7 per savo darbavimosi laiką 
i’- jokių apyskaitą! nedarė ir 

M balandų nevedė. Tokiu būdu 
gšy. vedant b-vės reikalus, paly- 

ginamai labai trumpu laiku, 
fc. nes per pusę metų, b-vė 
S--' ‘‘Betonas” atsidūrė labai 

kritiškoje padėtyje, dėl sto- 
Eii kos lėšų turėjo nutraukti 

statybos darbus ir susfabdv- 
ti visą savo veikimą. Turto 
b-vė neturi jokio ir iš jos 

fe;, -pasiliko tik ddelėssumos ne-: 
sumokėtų skolų, nepatenkn- 

J*fetų pretenzijų ir neišdildytų 
sutarčių, sukėlusių' daugelio 
piliečių nusiskundimą tninė-Įp, 
ta b-ve. kaš ir atvedė ją ligi^ 

Kc šio netikėto galo.

mą ir pavedė valse, valdybai 
pranešti apie tokį policinin
ko pasielgimą, Vilniui va
duoti sąjungos centro valdy
bai, Šakių apskr. viršininkui 
ir iškelti bvla teisme.

fcMONĖS GINA » VILNIAUS 
■ ; ĄŽUOLĄ” '
' t VIŠAKIO Mies
telio viduty kryžkelėje bu- 
W ‘‘Vilniaus

žUolas. ^ledelis tarpiai mi
go ir jalTyra apie 12 centr. 
storumo. Bet štai gruodžio 
•13 d., Šakių apskr., -Tankų 
vaisė. 'ffoliėininkas atjojęs 

-pririšo prie medelio lieine- 
irfb saro arklį ir nuėjo r«a- 

:r tvi kateri. Pririšta.* ar- 
pradėjo graužti m^de- 
evę ir ligi tai pastebė- 

i pratę piliečiai, aadys

LIEŽUVIS PAKARIA IR
‘ ■ 1 PALEIDŽIA
Rudeny Malėtų valsčiaus! 

gyventojas M. anksti rytą! 
eidamas iŠ Ukmergės, paėjęs! 
pusantro kilometro už inies-| 
to, sutiko du nepažįstamus! 
vyrus, kurie jį sustabdę iš-Į 
klausinėjo, iš kur jis eina.

M. pastebėjęs nepažįsta-1 
muosius smalsiai žiūrint į jo 
svarų ryšulį, pradėjo trauk-1 
tis ir kiek kojos neša ‘‘eiti.” 
Nepažįstamieji ištraukę re-1 
veiverius ‘‘paprašė” sustotiI 
ir prisiviję, atėmė ryšulį su I 
ūkiškomis prekėmis, nuvilko 
paltą, švarką priedeli paėmė 
ii* nepadėkoję pabėgo.

Tie patys plėšikai ir tos] 
pačios dienos vakarą, užėjo 
sušilti pas Dilalius Šakių 
vienk.- Pabaisko valsčiaus. 
Čia jie vėl išsiėmė Įtikinan
čius argumentus užsireko
mendavo, kad pageidauja į- 
sigyti kiek pinigų. Dilalie- 
nės vyras sėdi kalėjime už 
lašiniu vagystę. Sūnus irgi 
nebe grieko — kelis kartus 
kalėjime lankėsi. Jis paži
no, kad svečiai, kadaise buvo 
jo vienos kameros kolegos, 
o vėliau paliegę iš kalėjimo. 

~ Sūnus—plėšikams -stačiai 
akysna ir pasakė, kad. girdi, 
pažįstama lyg ir negražu bū
tų skliausti.

Pažintieji plėšikai kiek 
nusiminė, ir norėjo plepų 
sūnų nužudyti. Bet šis ke
liais vaikščiodamas prisiekė, 
kad jų nepažįsta, o tik no
rėjo pagąsdinti. Tik tuo sa
vo gyvybę ir išgelbėjo. Plė
šikai radę ką geresnio nepa
liko — pasiėmė. Įgrasino 
niekam nesakyti apie juos ir 
pasislėpė.

Dilalė pranešė policijai, 
kuri tuojau plėšikus sugavo. 
Pasirodė, tai dezertyrai už 
pabėgimą iš kariuomenes 
nuteisti kalėj iman ir iš teu 

tabegę. Jie prisipažino ple
kšimuose i» gailėjosi patikėję 
Dįlaliut 1 ' r

Apygardos teismas plėši
kus nubaudė už apiplėšimą 
rytą ant kelio pil. M. po nuvargę: 

. dvylika metų kiekvieną, o už 
apiplėšimą Dilalės u^mo po 
aštnoneris metus tankiųjų 
dalbų kalėjimo.'

čiais. Didelį džiaugsmą tu
rėjo zitietės-iš atsilankymo 
į bendras kūčias garbingų 
svečių: šv. Tėvo atstovo 
[mons. Faidutti ir J. E. Kau- 
Ino Arkivyskupo' Metropoli
to J. Skvirecko, kurie atvv- 
kę malonėjo įį skaitlingą su
sirinkimą prakalbėti ir pa
linkėti gausių Dievo mato
mų. Šv, Tėvo atstovas ša

rvo prakalboje pabrėžė, kad 
jis džiaugiasi dalyvaudamas 

I tokiame gražiame susirinki- 
Ime. Ji? matąs šv. Zitos 
Draugijoje gražų katalikų 

Iveiknfao darbą. Jis’ rašyda- 
Inias šv. Tėvui neužmirširfs 
ltai pažymėti ką jis mato 
Į gero toje Draugijoje.
I Jo E k s. Arkivyskupas Į 
Met ropolitas Skvireckai &k- 

|vo prakalboje^ apgailestuo- 
Idamas, kad šioje valandoje ' 
Į nėra tarp čia susirinkusią! 
brangaus ir visų mylimo, 
peniai kai tik dalyvavusio 
bendrose zitiečių kūčiose .šv. 
Tėvo atstovo Arkivyskupo 
Jurgio Matulevičiaus. — Jis 
mirė — ragino neužmiršti a. 
a. arkivyskupo ^Įatulevi- 
čiaus troškimą mylėti V. Jė
zų už vis labiau. Po pra
kalbos Jo EkŠ. apėjo visus 
valgytojų Stalus, kur buvo 
susėdę Svečiai ir su kiekvie
nu malonėjo laužytų plotką. 
Išvykus garbiems svečiams 
iš salės neužmiršo zitiečių 
<ūčių atlankyti gerbiamas 
<an. J. Tumas. Dalyvavo 
taipgi Kauno Pilies “Pava
sario” S-gos -kuopos pirmi
ninkas kunigas Želvys. Tė
vų Marionų atstovai kun. 
Aleksa ir kun. Gergelis, se
serie Benediktinių bažnyčios 
rektorius kun. M. Raštutis 
ir k.

i4 s»waVh 'islaimi touchdown 
PIRM NEGU PRAĖJO J MINUTOS 
LOŠOS

JAI VYRAS.
SiWASH V 
$IWA5W ' ‘ 
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BET STAIGA PASTEBITE KAP jy5 IŠRUKET > 
PASKUTINĮ OLD GOtO CIGARETĘ IR NEGALI 

TE GAUTI DAUGIAU KOL GRĮŠITE į 
MIESTELĮ. *’ ( į

IR TAIP DlEHA ŪKO VI«A» SUGADINTA

; VAI S^A^RASCIAUSIAS TYMAS\ 

KOKĮ' jlt fyRĖJO.JlE GERIAU* )

PAIMTŲ NAUJA COACH IR LOSTy J 

VASSAR

KAUNAS". Ddc. Dr. K. 
Pakštas gruodžio m. 27 d. 
mokslo reikalais išvažiavo 
užsienį. _ Aplankys Olandi
ją, Belgiją, kur be kito rei
kalų mano pastudijuoti su- 
augusių švietimo ir mokyk
lų sutvarkymo' organizaci
jas.jį • *

“ KREMATORIUMAS” 
LIETUVOJ; ,

Šakių apskr. Kidulių vai.. 
Berdskių kaime' mirė ūki
ninkas Izukas. ■ 60 m. - am- "ję 
žiaus. Kaip paprastai, na- 
bašninkas namuose jau buvo 
išlaikytas dvi dienas. Tre
čią naktį 24 vai. visi žmonės 
iš šermenų išsiskirstė, ir 
prie lavono liko tik saviš
kiai. Pagaliau pasiliko prie 
mirusiojo *tik vieiias budėto
jas. Matyt, buvo smarkiai 

ir kiek pasėdėjęs 
užsnūdo. Žvakės, stovėju- 
sios gale karsto. pąbaį^,,deg-' 
fi ir savo paskutiniais lieps
nas liežuvėliais palietė skie
dras, kuriomis buvo išklotas 
kardas. Skiedros greit įsi
degė. Nuo jų įsiliepsnojo 
Visas karstas ir pagaliau vi
sa troba. Gaisras taip smar
kiai įsiėmė, kad jau įmigę 
gyventojai-vos spėjo išbėg
ti. Nabašninkas ir visa tro
ba sudegė > pavirto didele

Kauno miesto valdybos 
žųiiomiss 1918 metais Kauno 
miesto * valdybosžiniomis 
1918 metais Kaune buvo 21 
pradžios mokykla su 43' 
konip.; jose mokinosi 221& 
vaikų., Šiais ’ 1927—1928 
mokslo metais Kaune pri- 
skaitoma 50 pradžios mo- Į 
kyklu su 131 komp.:rtnoki- 
nasi — 4930 vaikų.

Šios mokyklos sulyg dės
tomomis kalbomis šiaip skir
stomos : lietuvių — 24 mok., 
63 — komp., mokinais 2192 
vaikų; lenkų -^--11 mok., 28
— kompl., mokinasi — 9998 
vaikai: žydi! —10 mokyklų, 
26 — kompl., mokinasi —* 
1171 vaikas: vokiečių — 3 
mok.. 9 — komp., mokinasi
— 388 vaikai ir rusų— 2

— komp. mokinasi
— 181 vaikas.

Tuo būdu palyginus su 
1918 mt. mokyklų jt moki- 

go.

MIRĖ GEROKAI PAGY
VENUS 

•7- — ’ "*■ ■r - ■ ’

.VIMZIĄI (Šiaulių - ap., 
Pašiaušės v.).. Čia pereitų 
metų lapkričio 26 mirė sęne- ne J 
lis turėjęs apie 115 inetų^prcHii 
Jis sakėsi dar pi imame len
kų sukilime dalyvavęs 
m.) ir daug ką apie^į paša-' 
kpj<>. Būta - stipraus^ --.nes 
daug sunkių laikų ptaleido. 
Prieš penketą ^įėttTjiš pųfc 
kiaušiai -ganė anūkų arklius, 
ir valgė visada duonps plu
tas. Jo sūnus senai miręs, 
visi nruitati sūeugęt net jhi* 

rodos, 
niokylęlą.To-

anūkai j Į vyresnieji, 
baigta

IŠ SUVALKŲ KRAŠTO iškr;
Spalių mėn. įvykiai skdu- lik ; 

džiai paletė Suvalkų kVhš-jtikri 
to lietuvius. Rainius-, niekuo nrtis* 
nekaltus gyventojus sukišo į' 
kalėjimą.-' Daugiausiai nu
kentėjo šv. Kazimiero Drau
gijos skyrių valdybos. Da
bar keliosdešimts gyventojų 
dar kalinama ir kas jų lau 
kia, nežinoma. Tardymai iki 
šiol nepasibaigė. Kaucijų 
uždėti negalima, tad vargšai^ 
turi sėdėti. Likusios šeimos 
be šeimininką nusiminusios 
ir susirūpinusios lieja aša
ras. Rudens ūkio darbai li
ko sutrukdyti. Fasiskubinūs 
šalčiams, kai kur liko lau-.' 
kuose bulvės, g kai'kurių 
netgi -ir rtig5ai neatsėtr. 
Daugeliui šeimų gręsia'į1t«^ 
das. •“* ••- įF

/. ;■ • -z; "Vd >

Taip pasielgus buvo tna*’ 
noma kirsti mirtiną smiįj| 
nieko nekaltam tautiniata‘ *• •susipratintoi. Valdžia inū^ų, 
krašto lietuvius ignontojaį 
nusistačius, kad šiame krąš*į 
te artimoj ateity nematrira’ 
nė vieno lietuvio. Yra 
tų ir mūsų tarpe, yra toki® 
lietuvių (Vaitakiemyje). ra? 

judošiškai išduoda safrfrj 
ius. *■ ' ' '

Vienintelė paguocĮa žmo- 
neližuns tai .^riiskųsti saįvo 
vargais AukŠČiausiajam^Bet 
čia, o apsivytimas! Mflsų 
brangiausias turtas kalba, 
už kuria tėvai kraują liejo 
baigiama -išstumti iš Dievo 
namų, o jei neišstumti, tai 
Įiašaipaklrtikyti- Pav. Sei
nų 
mas lietuviu kalbos laike 
lietuviukų pamaldų giedoda- prie Nemunėlio, lietuvis mn-

M“**” ««

Mūsų mylimus ir mums 
artimus kunigus Dvaranaus- 
ką^r genčių ištrėmė, palik
dami lietuvių parapijas be 
mokančių lietuviškai kuni- 
gų. Seinuose lietuviškos pa- 
maldos verčiamos bemaž n i e- I 
kais* Diena po dienos su
laukiame" vis 'didesnių 
skriaudų^' . - y--

Bėt .mūsų krašte yra to
kių, kurie žitlo klek'jų tėvai 
kentėjo rtisu vergijos lai- 
kaį^Jcąi p^ielietuvi^ką knv- 
gą gabeno iŠ Prūsų,kaip bu
vo iandarų Atimami, kaip 
ta^Jrietricrejo Į kalėjimus 
arbaTęį. žtr^mimą. toliman 

t juos dabar mi- 
fe, kaipo didvy- 
šviesos nešėjus, 
g^ųjjsenelių 
jtfįĮė .visą'tai da- 
jjS^'garbės ko- 
*^svnę? už savo 

’6arb? Jų 
’ t .4 j'F

baudžiavos jUngą’ir ištesėjo. 
Ta garbė tekofl’jų ainiams, 

tnus depu- 
džiai j r ilgai, nors neduos
rpiuns.. jįiigiinnciu tci^ų, 
nies įvirini .įąąpie pjasŲyžę 
kovoti už savo teises legaliu 
būdu ir visgi ne anksčiau tai 
vėliau išgirs pasaulis mūsų 
balsą ir išklausys. Kol tas

drūto

f
ALEIDO KUN A. 
____ jjAKOVANĮ .

Gruodžio 22 d. paleido iš 
kalėjimo Gervėčių kleboną 
kun. A. Jakovam', kuris liko 
tuo tarpu gyventi pas vys
kupą. Laikraš.čių praneši
mu kun. Jakovams būsiąs 
perkeltas iš Gervėčių į Kliu- 
ščiobis klebonu, o Kliuščio- 
nių klebonas kun.,Buivys į 
Gervėčius. “Dz. Wilenski” 
paduoadnias 'tą_ žinią rašo, 
kad kun. Jakovanilli “ptF 
zivolono’ apsigyventi pas ar
ki vyškuį^i. Mes gi įnešdami 
mažą pataisei ę pasakytu- 
mėm, kad “kazano,” nes be
rods kun. Jakovanį iš kalė
jimo stačiai ndvešta pas ar
kivyskupą.

VALKINYKAI, Trakų 
apskr. Gruodžio m. 14 d. bu
vo Valkinykų valsčiaus ta
rybos posėdis, kur. tarp kit
ko buvo pranešta, jog antrą, 
kartą išrinktas vaitas Bud- 
revičius nepatvirtintas,_ o
vaitu paliekamas visiems į- 
grisę Eidnkonis. Tokiu bū
du turėjome du kartu vai
to rinkimus ir Storasta abie- 

fiHįąto visai nepra- 
i dribo bCtent, ne-

L'Prieš toki savavališką el
gimąsi valsčiaus taryba pa
reiškė protestu ir įnaše tai 
ptatokolan. Gaila tačiau, 
kad koltai radnų jau pasi
davė šen6 vaito įtakon ir 
prie protesto prieš naujus 
rinkinius neprisidėjo. .



Svetaines durys bus
atidaros nuo

7:30

Broadway tarp G ir H gaivių South Boston, Mass

Koncerto Programoje Dalyvaus
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Didelę dalį programa išpildys art. A. Vanagaitis ir kompanija. Art. 
Vanagaitis su savo juokeliais, dainomis ir muzika yra žinomas visiems. 
Jis publiką prijuokina iki ašarą. Į jo kompaniją įeina pianistas. Yoza- 
vitas ir pdė M. Dribsite. Tai dzimdziška “traicė.”

- - SV. ROKO LIETUVIŲ PARAPIJOS CHORAS
Ją vadas p. Burke ir klebonas kun. J. švagždys sėdi pirmoj eilėj, šis chorąsjpusideda iš 
rinktiniausią, jau nuo seniau pasižymėjusiu dainininku (kiu).

------------------------------.................................................... t , w..,.,,1. .. • ...
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visą mylima dainininkė dainuos ir vaidins “Darbininko” 
metiniame koncerte, sausio 29 d., 7:30 vai. vakare, Munici- 
pal Svetainėje, So. Bostone. Ji dainuos solo ir kartu su art. 
Vanagaičiu, p. Yozavitui akompanuojant. ,

Kviečiame visus ateiti ir pasiklausyti gražiu dainelią, muzikos ir juo 
keliu. * „ —---- __
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ar ne. Nesimato jokios vil-

vajaus metu, padės 
isplatintį “D-ką.”

Pažiūrėkim, 
ar tuo žvilgsniu jos yra svei
kos. Turime pasakyti, kad

.. J.. .. 1 . " —

A

ligų ii- mirčių mūsų “ ideali- 
ė” draugija sutaupys per 

sekančius 20 metų dar 5 tūk
stančius dolerių, tai vis del-

U u

Čia parodo fiavana miestą, Kubos sostinę. Pariame vi dury, su, aukžtu bokšUį yra 
prezidento palocius, kur buvo-apgyvendintas ir J. Valstijų prezidentas Coolidge su žmo
na. Jam buvo pavesta puikia.i išpuoštas visas trečias aukštas.

mimą ir organizavimą Lido
je Lietuvos emigrantų, ku- 

5“ irie rengiasi pulti Lietuvą. 
rcĮH- Bostono Pravelor paduo

Boston Transcirpt’o 
tu iš Kauno pranešimu Lie
tuvos valdžia savo notoje 
Lenkijos pasiuntimui užpro- 

Katalikų spau- festavusį prieš Lenkijos rė-

tarė staikuotį, jjes jmtj-nį-j knvn 4 ,į nfsiimame, nes 
pelępų diena ar tik nebus 
geresnė už visas kitas siūlo
mas dienas.
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DARBININKAS

^Vesi Bruadwaj Soutb Boston, Mass
l eleph<*ur S«»utb B<>nt<.u U62t)

Pįet-rytinįų valstijų loko. šių darbininkų ir toje prąr-* 
motyvų mašinistai pareika- monės šakoje nelengva gan
iavoj kad jų algos būtų pa- ti. Linkimu kad jie laimė- 
keltos 15%.^ Kompanijos, tų.
žinoma, nesutinka. Dabai* j Abelnai, Amerikos kapi- 
šis reikalas atsidūrė arbitrą- talistai kur gali, ten kapoja 

algas, bet kur negali, ten net 
pakelia ir nutik išeina ant 
savų, bet pelnus krauna. 

Kova eina žūtbūtinė.

PEŠELP1N1Ų DRAUGIJĄ 
FINANSAI

Negana pastatyti katali- 
g kiškij patalpinę draugijų nė 

ant tvirtų idėjinių pamatų.
z: Reikia taip pat rūpintis, 

kad draugijos būtų ir finan- to neliks pinigų paskutinių 
siniai sveikos.

į.-

į,

>4

draugijos narių pomirti
nėms atmokėti.

Negalima lyginti mūsų pa- 
šalpines draugijas su ap- 
draudos kompanijomis, arba 
kad ir su mūsų Susivieniji- 
mu. Apdraudos d mugi jose

ne.
Pavyzdžiui paimkime vi

dutinę “idealinę” draugiją. 
S.akysim, draugija gyvuoja 

jų- jau 20 metų, turi 200 narių, be sergančių, sęstančių .ir
- turi ižde 10,000 doleriu ir mirštančių, milžiniška d i- 
r moka miins nariui 200 dol. džiuma yra J aunu ir sveikų 

pomirtinės. Čia reikia pa- narių, kurie moka duokles, 
į stebėti, kad tokių “ideali- Jokia apdraudos kompanija 
f- nių” draugijų gal tik kelios negalėtų išsilaikyti, jei joje 

atsiras visoje Amerikoje, būtų apsidraudę vien tik 
Daug daugiau rasime tokių sęstantieji. LFžtat ir Susivie- 
draugijų, kurios turi kul
kas mažiau pinigų. Rasime to ar jis pritrauks plačius 
ir tokių draugijų, kurios tu- jaunų ir sveikų sluogsnius 
ri'vos kelius šimtus dolerių 
ižde, narių gi šimtą ar dau- ties, kad tą galėti] padalyti 
giau. Bet grįžkime prie mū- 'pašalpinės draugijos.

Spauda ir Pikčiurnoj*
nors jis būtų ir prakilniau
sias. Gali skelbti Kristaus 
mokslą, gali dirbti Kristaus | 
darbą, bet‘toks žmogus it draugai čia yra su mumis ir 
anie gerazėnai sakys tau: pasidarbuos kiek galėdami 
Eik tu su Kristaus mokslu 
nuo manęs ir palik manę su 

Gali pasakyti tikriausią tie- mano ‘‘kiaule,” leisk man ją 
są, gali ją išreikšti Evange- ‘ vedžiotis po susirinkimus ir

po spaudą ir tylėk ! I
Yra laikraščių, kurie tų 

egoizmo ir neišmanymo 
“kiaulių” nenori matyti, ar
batas “užglosto;” yrair to
kių geltonlapių,- kurie iš sa
vų laikraščio padaro tarsi 

į ‘ ‘kiaulių ’' tvartą. J ienos tai ’ 
i užsimoka.

Kažkas yra pasakęs: Pa
krapštyk civilizuotą žmogų, 
ir rasi jame laukinį. Tikra 
tiesa! Ypač kripštelk kieno 
odą per spaudą, tuoj pama
tysi indijoną arba nigerį.

nežiūrint ar mus kas girs už 
tai; ar peiks. Atliekame tik 
savo pareigą, sekdami Kris
taus pavyzdžiu, kurs nebijo
jo niekam pasakyti tiesą.

Esame tikri, kad ir mūsų

ei jos komisijoje.
FaJI River audimo kom

panijos nutąrė numušti dar
bininkų algas 10%. Norimi 
nenorom darbininkai turėjo 
su tuo sutikti. Streiko ne
buvo.

Haverhill’e batų siuvimo 
kompanijos irgi numušė al- 
gas, bet darbininkai pasi
priešino ir sustreikavo.

Lokomotyvų mašinistai su
lyginus su kitais darbinin
kais gauna geras algas, bet 
jei jie užsispirs, kompanijos 
gaus nusileisti, nes, jei jie 
sustreikuotų, jų nėra 
pamainyti.

Fall River audėjai 
• nebandė streikuoti, nes

Kitas -'Susi 
nervino”

/ /

PRANEŠIMAS
_______
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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-mą vai. po pietų, šv. Jur
gio parapijos svetainėje, St. 
Jaines Avė.. Norwood, Mass. 
Yra daug svarbių reikalui 
aptarti, o svarbiausia tai N. 
Anglijos Katalikų Seimo 
reikalai. Berilai ir. užpernai 
N. Anglijos Katalikų Sei
mas būdavo vasario 22 dieną 
(Washington’s Day).Šiemet 
ta diena neparanki, nes yra 
Pelenų Diena. Gal būtų ge
rai seimą šaukti balandžio 
19 dieną, nes tą dieną yra 
amerikoniška šventė.

Federacijos Naujos Ang
lį jos Apskričio Pirmininkas 

V. J. Kudirka
Prierašas.—Balandžio 19 

d. yra švenčiama tik Bosto
ne. Patarimą, šaukti seime-

nei 
žino 

iš kalno, kad pralaimės. Jau 
pietines valstijas, kur darbi- 
daug audinyčių išsikraustė į 
įlinkas pigus ir medvilnė ar
ti. Fall River darbininkai 
bijosi, kad ir Fall River fa
brikantai ne pasektu kitų 
pėdomis į pietus.' Tuomet 
jie netik netektų uždarbio, 
bėt ir jų nuosavybių kaina 
nupultų, taip pat kaip 
Brocktone kad buvo nupuo
lusi, kuomet viena kita 
dirbtuvė išsikraustė kitur ir 
užėjo bedarbės.

Haverhill’io batsiuviai nu-

lijų žodžiais, — visvien tavę 
keiks. Daug, labai daug y- 
ra žmonių panašių į anuos 
Gerazėnu miestuko gyvento
jus, kurie prašė Kristų, kad 
eitų nuo jų šalin, nes Jis 
leido velniams sulysti H jų 
kiaules!

Kiek tai yra tokių žmo- da to negali daryti. “Darbi- 
liiių, kurie laiko savo “kiau- liukas to nedaro ir neke-

-----r------------ o » . .. v.___v tina darvti. Iš vienos pu- i
sų “idealinės^ draugijos ir Kas;gi lieka daryti? Vie- įtkokiąnelie<'iain«ąsven- *
pažiūrėkim ,kas ją laukia už nas aišku, kad ir toliau nie- tenybę. Vienas turi apsilei- įOs neliečia-L ' "v’iJi
20metų. |ko nedaryti negalima. Yra dimo, kitas kerštelio. kitas " Sda ™demaras I

Norint visiems nariams, taj, sunki problema, bet rei-(
t. y.'200-ms narių išmokėti kalinga greito atsakymo.Tuo “kiaulaitę.” Nori, kad ji 
po 200 dol. pomirtinės, drau- reikalu turėtų susirūpinti įleidžiama į organiza

cijas, į spaudą, bet, kad, sau
gok Dieve, niekas jos ne- 

1 “kiaule,”
6 dolerius į metus, tai per met senesnieji ir liguisti na-;liūtu, 
metus jie sumokės į draugi- riai išmirs, jauniausiems 
jos iždą 1200 dolerių. Per liks tuščias iždas.

- 20 meti] jie sumokės 24 tūk-----Negana yra pakalbėti apie
stanfius. Pridėjus prie tą čia iškeltus klausimus drau- T ^^12? 2
.24-tūkstančių tą 10 tūkstan- gijų susirinkimuose ir tuoj 
čių, ką draugija jau turi iž- apie juos pamiršti. Jei kas 
de susidarytų 34 tūkstan- kur sumanys ką naudinga, 
čiai, bet ir tai dar trūksta 6 reikia pasidalyti su kitais

. tūkstančių iki 40-ties tūks- per spaudą.
Kaip mums yra nemalo- 

mūi tik pomirtinių jau ne- nu, kuomet korespondentai 
kalbant apie pašalpas ligo- reikalauja, kad mes talpio
je. Ištiktųjų gi nėra ko nė tume “D-kė” koresponden

cijas apie jų bergždžius as
meniškus kerštelius, taip 
mums bus malonu duoti vie
tos bus malonu duoti vietos 
“D-ke” diskusijoms _apie 
katalikiškų pašalpinių drau
gijų, dabarties ir ateities 
problemas.

|ko nedaryti negalima. Yra dimo, kitas kerštelio, kitas Ą-įejojo gyvenimo; iš kitos’ 
visiems nariams, taj sunki problema, bet rei-(vėl puikybėlės ar kokią kitą Vįų pusės “D-kas” “neglos

tys” tų, kurie įneša savo e- 
goizmą į katalikų ir lietuvių ' 
religinį, visuomeninį ar po
litinį gyvenimą ir bando ki
tiems įkalbėti, kad tai esąs 
prakilnus dalbas. \

arba “aru!” Kitaip sakąnt, -Dabar, kuomet eina “Dar- armijoje skylimas darosi j Voldemaras. Užtat tuotar- 
jtie žmonės reikalauja, kad bininko” skaitytojų vajus, kaskart didesnis. Ką reiš- pu negalima pasakyti, kiek 
jų neišmanymą, arba egoiz- mes dar sykį norime primin- kia gen. Žukausko prdšali-, daug, ar kiek mažai slepiasi 

rėmė- nimas ? Juk ir apie spalio po tuo generolo Žukausko 
mintimi,, arba didvyrio pra- jams, kad mes, žinodami ge- 26-tos įyj’kius tiesą tįk-day prasalmimu. Aišku tik, kad 
kilnumu. Pavadink jų ego- rai, jog nesame neklaidingi, visai nesenai’ tesužinojome, nieko gera Lietuvai, 
izmą tikiu vardu, ir tuoj ant nesibijome kritikos; iš kitos Tuomet Elta tik tiek tepra- 
tavęs puls visu įnirtimu, boi- gi pusės nebijome ir kriti- nešė, kad pulkininkas Pet- dabar Žukauskas matomai 
kotuos ir griaus tavo darbą, kuoti, jei matome reikalo, ruitis nusiuntęs delegaciją irgi “susinervino.” Next?

gija gaus išmokėti 40 tūles- pačios draugijos. Ypač, tas 

moka, sakysim, po 50 centų niausiems ir sveikinusiems
tančių dolerių. Jei nariai reikalas turėtų rūpėti jau-

i mėnesį, kitaip sakant, .po draugijų nariams, nes, kuo-
St

r

privei'tęs generolą Žukauską pas Smetoną, paskui pats 
atsistatydinti už’ neva jo ke- susinervinęs ir išvažiavęs 
lįamą nepasitenkinimą vai- “susiraminti” į savo /ūkį! 
džia armijoje. ' Dabar pasirodo, kad 26 spa-

Jš tų dviejų pranešimų' lio sukilimas buvęs kurkas 
galima matyti, kad, iš vie- rimtesnis už . Pajaujo ii* 
uos pusės, lenkai nesnau- Tauragės pučus. Tą jau y- 
džia. iš kitos vėl, Lietuvos!ra viešai pripažinęs ir pats

‘ ‘ Susinervino ” Petriiitis,

tančių reikalingu išmoLėji-

suarsi
H. A. Scandrett, naujas vi- 

ce-prezidentas Chicago, Mil- 
waukee & St. Paul gelžkelio.

t •

tizmas, jei ne karštu užsidegimu dėl savo skel
biamųjų idejit, jei ne reakcija prieš tai, kas šal
ta ir abejinga? Juk romantikai, dar ir tuo 
charakteringi, kad jie svajonių-idejų gyvenimo 
neskyrė nuo gyvenimo tikrenybes :— jie tuodu 
pasauliu, tarsi, stengiasi suvesti sintezėn, jie 
svajonių pasauliui nori duoti tiek pat vertės, 
kiek ir gyvenimo tikrenybei, jie svajones nori 
išgyventi gyvenime, Gorres kaip tik per visą 

khine evoliucija žmogus - Į gyvenimą. į niekąnežiūrėjo šaltai ir abejingai — 
ką jis mąstė, tą karstai jaute, ugninga širdimi j 
mylėjo, galingai vykdė; ko jis neapkentė, neap
kentė lig kraujo; su kuo kovojo, kovojo nieko 
nebijodamas ir griausmingai triuškindamas sa
vo priešus; ką jis mylėjo, mylėjo visomis sielos 
galiomis. v

*. *5t.
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Dagautas juokiasi, tyčioja- 
yčios religijos; padvelkus

žiūrint savo sęsiančių narių tas į drobinį/maišą. fa Jį kyti romantišku. Kuo gi ch;

•JlĮrfr mirė klajų pagautoj fan-

i Hunam

svajoti, kad mūsų “ideali
nė” draugija turėtų 34 tūks
tančius J>o 20 metų. Jei per 

. pirmuosius savo gyvavimo
20-tį metų, kuomet nariai 

__buvo jauni, sveikesni ir tik 
*. * mažas jų skaičius mirė, 
/ * draugija tegalėjo sutaupyti 

tik 10 tūkstančių, tai ką ir 
besvajoti apie sutaupyiną 
24-rių tūkstančių dolerių 
per. antruosius 20 metų, kuo
met nariai sęsta,daugiau jn 
sirgs ir mirs ? Sakysim, kad 
mūsų “idealinės” draugijos 
narių amžius, kuomet jie 

■įtverė savo draugiją, buvo 
o apie 25 metų. Taigi dabarapie 25 metų. Taigi dabar 

vidutiniai, jie bus apie 45-ių 
metų, o už 20-metų bus 65-ių 
metų. Bet tiek dar jų gyvų 
bebus tuomet? Todėl dabar 
tenka draugijoms susirūpin
ti ne tiek kapitalo auginimu, 
kiek palaikymu to, ką dabar 
turi. Bet sakysim, kad ne-

J. Grinius

Juozas Gorres-Romantikas, 
Publicistas

Sausio mėn. 25 d. išpuola šv. Povilo atsi
vertimo diena. 1776 m. tą dieną gimė vienas 
charakteringesniųjų vokiečių romantizmo atsto
vų, įdomus savo" 
Juozas Gorres. J 
tazijoj matydamas paprastą žmogų, kuris kal
bėjęs reikšmingus žodžius ir buvęs apaštalas Po
vilas. Ne tik Gorres gimimo diena ir vaizdai 
prieš mirtį primena šv. Povilą, l>et ir pats jo 
gyvenimas panašus į garsaus apaštalo gyveni
mą. Kaip Saulius, garsus Kristaus pasekėjų 
persekiotojas, likęs Povilu buvo vienas kar
ščiausiųjų Kristaus mokslo skelbėjų, . taip J. 
Gottcs racionalizmo idėjose išaugęs didis revo
liucijos šalininkas, garsus jakobinietis ilgainiui 
lieka karštas katalikas bestudijuojąs krikščio-

. niu mistiką. s •
•'J. Gorres paprastai įskaitomas į romantikų 

eiles nuo 1800 m., kada jis grįžta iš Paryžiaus 
apsivylęs revoliucijos idejomūųkada susipažįsta 
su kitais Heidelbergo Romantikais, Kl. Brentaho 

našlės, oJs kūnąsl)uvo rastas)bei A. Ąrnimu, ir susikaupiu savy; tačiau inaho 
arti San Fernando, Calif.~ įdė- manymu J. Gorres gy venimą iš.yįscf -reikėtų lai-

Dr. Charlea McMillan iš-Los 
Angeles kaltinamas nužudyme

Vokiečių literatūroj žinomas Sturm und 
Drang (audros ir veržimosi) laikotarpis, kuris 
dėl savo reakcijos prieš senąsias tradicijas ir 
dėl savo formos yra kartu ir romantizmo pra
džia. Kiekvienas jaunuolis pergyvena tą 
Šturmu Drang laikotarpį, bet ypač karštai per
gyveno jį J. Gorres. Jis, Pareinio miesto Kob- 
lenco buvusios jėzuitų mokyklos mokinys, liko 
ištikimas savo< amžiui, XVIII amžiui; tai racio
nalizmo, Voltą ve ir jtyusse^n a4dįius su šūks
niais “Ecrasez Pintame” ir “LTiamine ėst iiė 
lįbre. ” xyĮĮĮ am. — neapykantos prieš dvasiš
ki ją. Bažnyčią ir religiją amžius pasibaigęs 
(Prancūzijoj) neapykanta prieš karalių.ir bet

kokį autoritetą ir galutinai vainikavusis Didžią
ja Prancūzų Revoliucija. Ar Gorres^ germanų 
prigimties žmogus paveldėjęs karšto italų krau
jo, galėjo į visas amžiaus idėjas šaltai žiūrėti ? 
Ne. Jis ųę tik jomis domisi, jis jomis gyvena, 
jis tiesiog degte dega, jis jas gyvendina. Jis 
Sturm u. Drang ū 
si iš dvasiški jos,
Prancūzų revoliucijos dvasiai, jis karštas revo- 
liuąįjos dvasiai, jis karštas revoliucijos skelbė- 

inio krašte, žymus jakobinietis^Jis-Jau 
dabar parodo savo nepaprdstus publicistinius 
gabumus, rašydamas į “Roten Blatt” ir “Ru- 
bezahi.” Bet štai 1799 m. racionalizmas su sa
vo kūdikiu revoliucija priėjo bankroto. Gorres 
nuvažiavęs į Paryžių pažvelgė už revoliucijos 

kurioj driežai ir varlės pranyksta klimstančia- 
me purve*) ir atsivėrė jo akys. Jis dabar pa
žvelgia giliau, pažiūri į save, susipažįsta su ro
mantikais ir palengvel eina į naują gyvenimą.

Apie 1805 m. jau Gorres tikras romantikas, 
— Bet kai išorinis priešas nugalėtas, tai atsi
randa'dar'baisesnis išvidinis — asmeniški val
dovų Interesai. Tada vokiečiuos nebuvo tautiš 
ko susipratimo, o ^dų tarpe victųrbė®. Gotuos 
ir kviečia tautą ir vadus kiuiigaikščius į vieny
bę. “Su tokiu gilumu ir jėga, su tolp# tįeaos 
pajautimu ir Vokietijos tėvynės meile nė vie
nas laikraštis niekada nebuvo rašęs. Tai buvo



pai 21 metų --

4.
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tojąi
. I. Ar reikalinga keisti : ? 

Į~ konstitucija y? t 

L Lietuvos konstitucija yra 
jauniausia iš visų kitų ^Eu-i 
ropos Valstybių konstitucijų.

rr gera vaipąia 
vaidpv^ ir sp bįogęsi 
stįtucija geimai kraštą 
Blogi gi valdovą; ir s
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Ji yra parašyta katalikų, vi
sai Lietuvai žinomų darbuo
tojų ir garbes vyrų. Jos ra
šytojai turėjo progos paimti 
įtitų kraštų konstitucijas ir 
ištirti jų veikimą — gerumą 
af bldgun^ y- praktikos gy
venime. Dėl to mūsų kon
stitucija priklauso prie ge- 
resniujų pasaulio konstituci-

a

jų. Tai pptpažįsla nekalbant 
apie jos autorius ir žymūs 
Lietuvos mokslininkai ir 
veikėjai ir užsienio tos rū
šies žinovai. Apie konstitu
cijos keitimą nekalbėjo nie
kas kol tautininkai paėmė 
valdžią į savo rankas. Jie

9

paėmę valdžią iškėlė ir kon
stitucijos keitimo reikalų. 
Visų katalikiškų, organizaci- 
jų vadai — politiniĄ, kultū
rinių ir ekonominių įstaigų 
Ūkininkų Sąjungos, L. Kri
kščionių Demokratų partija, 
Pavasario ir.Ateitininkų or
ganizacijos, Moterų katali
kių draugija, Lietuvos Ūki
ninkų koperatyvų Sąjunga 
ir kitų, pasisakė prieš tauti- 
ninkų sumanymo. Tų kata
likiškų organizacijų vadai, 
jei ir sutiktų keisti konsti
tuciją, tai tik dėl to, kad 
sueitų į bendrą darbą su 
tautininkais kitos partijos. 

' To suėjimo jie nori dėl-to, 
kad Lietuva gyvena sunkius

Rypavo) inguslaikus. Lietu- 
? apgali išgelbėti iš "pavojų 

tik visos partijos ir organi
zacijos, kurioms svarbu Lie
tuvos nepriklausomybė, ben
drai dirbant. “Kai du stos, 
visados daugiau padarys.” 
Tai supranta kiekvienas .ū- 
kininkas. Tam jis ir talkas 
daro, kokiai nelaimei atsiti
kus — jis tariasi ir su savų 
išmintingais kaimynais,kaip 
iš tos nelaimės išbristi. Dau- 

—giau'rinktinių galvų—-dau
giau proto ir išminties. Tai 

. visiems suprantamos tiesos.
Katalikai mano, kad jei 
svarbu gera konstitucija,

ra ^konstitucija daug blogo 
ir žmonėms ir valstybei blo
go pridirbs, palygimu 4? ge
ras artojas ir su ąpytįlogę 
žagre gerai ars, o duok blo
gam artojui goriausią-žagrę 
vįstiek visa dirvą sukreiyę- 
zUos iiy nieko gero nepada
rys. Dėl to katalikų organi
zacijų padai ir sako>kdd Mū
sų konstitucija g f ra,kad pi c- 
moj eilėj reik rūpintis jgerą 
valdžią turėti, kad sutinka 
kai ką konstitucijoj keisti 
tik dėl to. kad šiuo^paCo^ 
ji ag u nieht susidarytų visų 
valstybių partijų valdžia.
H. Kas tautininką norima 

keist konstitucijoj

Tautininkai daug tų pa
keitimų .siūlo. Aš paminėsiu 
tik svarbiausius punktus. 
Štai jie.

1. Sumažinai Seimo atsto
vų skaičių ligr 28—40. , Da
bar buvo 78.

2. Rinkti atstovus į Seimą 
leisti tik turintiems 24 me
tus,

k 3. Seimas rinkti- penke- 
riems metams,

4. Seimas per metus dilba 
tik ptisę metu, .

5. Naujas Seimas renka
mas senąjį paleidus po pu
sės metų,
—6:"Seimo.atstovas negalės 
kiter darbo -dirbti,^

8. Pi-ezidentas renkamas 
septvneriems metams.

9. Prezidentas turės teisės 
leisti Įstatymus.

10. Seimas vyriausybę ga
lės paleisti tik trims penk
tadaliais balsų.
III. Ką sako katalikiškos or

ganizacijos dėl šią tautinin
ką siūlomų pakeitimui.

1. Jos sutinka sumažintį 
afgfnvii Jcnričių ligi^45—40. 
Jiv tai būtų padarę II Sei
me. jeigu nebūtų sukliudęs 
vai. liaudininko išrinkimas 
į Seimo pirmininkus.

p* icpoiiį palikti kaip dar 
yfa—^įt y. kad rinktų 

tipriptiųji 21 pietus. Visi 
įitąti?pa* y 

žjApgų : skaito-^pilnamečiu. 
Jeikastd amžiaiis’nusikals- 

.teįsinas baudžia jį kaipo
*7 i/*• » ^į’ >
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4 4£»kia teise juos 
bąudžįat Tuometi- 
būt teisingiems reiktų-žmo
gaus subreądimą nukelt į 24 
metus. Bet to tautininkai 
nedaro. Jie pilno proto 21 
m. amžiaus žmonėms nenori 
pripažinti tik Seimą ren
kant. Dėl to katalikiškosios 
organizacijos su tuo nėsulin- 
ka.

j- 3. Seimą rinkti penke- 
riems metams katalikškos 
organizacijos sutinka. Jos 
būtų tai padariusios Steig. 
Seime, jei Darbo Federaci
ja nebūtų balsavusi kartu su 
socialistais už 3 metų.

4. Jos nesutinka, kad Sei
mas dirbtų per metus tik 
pusę metų.

5. Dėl tų pačių priežasčių 
katalikiškos organizacijos 
ųesutipka, kad seną Seimą 
paleidus kitas būtų renka
mas tik po 6 mėnesių.

6. Jos nesutinka, kad Sei
mo atstovas negalėtų kito 
darbo dirbti. Jei bus pra
vesta, kad Seimo atstovai 
dirba tik pusę metų ir algą 
gaus tik už tą laiką, tai iš 
ko neturtingas žmogus gy
veni. Į tokį Seimą negalės 
įeiti nei valdininkas, nei 
darbininkas, nei advokatas, 
nei kunigas, nei ūkininkas, 
pagaliau, nes geram ūkinin
kui ir dabar neapsimokėda
vo ūkį palikus Seime sėdėti. 
Tokia tvarka leis būti seimo 
atstovu tik kapitalistui, ban
kininkui, dvarininkui ar ki
tos rūšies turtuoliui. O kie 
no jie reikalus gins ir kam 
taniams visiems išku. Įrodi
nėjimai — tuščias dalykas.

7. Tautininkai siūlo, kad 
prezidentą rinktų tauta, bet 
»4*p»ąakx>..,kijriim hūdil. Rįn- 
kimai gali būti tiesioginiai 
ir netiesioginiai. Rinkimai 
tiesioginiai, kada tauta sta- ga'bftt nepatikėti įgalioti jį 
čiai b^ taipininkų vieną as-ir dėžutę degtukų nupirkti.

Šiuo nabju olaivįu plauuo ja padaryti nuolatinį susiseki- 
jną tarp Amerikos ir Kubos. Į jį gali tilpti trys darbininkai 
i 16 paąatienn ir jų bagažas. Sako, kad kelionę iš New 
York’n į Havaną gali padaryt į į 12 valandų. h

■ ” ■ ■ ■ ■ < . ■' —.r; /
meni išrenka prezidentu. Jei renkam seimo atstovus 

" " 1 I I ----- . || Į ■ —

Rinkimai netiesioginiai. ka-Lir pasitikėdami jais pave^

tuo sutikti, tai tįk tąis aįye- 
jąisfjei Seimui neposėdžiau- 
jarit ■ iškiltų labai ’ skubus 
reikalas, kuriam išrišti Įsta
tymo nebūtų. Bet ir tuo at
veju tuoj turėtų būti su
šauktas Seiifr<u$ ir būtų pa
vestas tas prėzidentivįstaty- 
mas apsvarstyti ir priimti ar 
atmesti.
' 10. Tautininkų noras, kad 
valdžią Seimas galėtų pa
leisti trimis penktadaliais 
Seimo atstovų balsų, katuli-, 
kiškoms organizacijoms ne
priimtinas. Jos nori, kad 
pasiliktų tuo reikalu sena 
tvarka, tai yra, kad tai ga
lėtu na(lan4wUugunw vi

L. D. S. Naujos AJgfo 
Apskričib suvažiaviBįž^ 
vyks vasario 26 d., 
lietuviu parapijos ^yi^sS 
je, .492 K.- Sevcnth 
Boston, Mass. Sesijp^| 
sidės lygiai l vai. po pie 
šis Suvažiavimas svajffijg 
pageidaujama,- kad visofi$ 
apskričio kuopos juo 
mėtų ir išrinktu po-ket 
narių. Visi svajbiejLtnt 
o rga n i zac i j os re i kaįįgB 
* . . . . į 

tinkamai išrišti, jei nuO 
kuopti. b»is nors po vieną 
daugiau atstovų. Tad^ 
name k<M«>pų valdybas šai 

ii-inluinim išimlrK-'tfj

da tauta renka prezift^ųto <^ajn j’cms įstatymus leist, 
rinkikus, o tiexjau renka juokinga būtų nepatikėt 
prezidentą. ‘ Netiesioginiai, 
galima rinkti dvejopu būdu 
pirmas, kada renkami žmo
nės tik prezidentui išrinkti, 
jie prezidentą išrenka ir 
skirstosi namo; antras bū
das, kada renkami Seimo at
stovai ir jiems pavedama 
prezidentas išrinkti. Pas 
mus yra šf paskutinė tvar
ka Tiesioginių tinkimų, ir 
tautininkai nenori. Tai pa
sakė p. Voldemaras. Ir jie, 
matyt, supranta, kad tokius 
rinkimus įvedus, galėtumėm 
turėt prezidentu žydą, lenką 
ar gudą, ypač atgavus lenkų 
užgrobtas mūsų žemes. Bet 
tautininkai nenori ir dabar
tinio prezidento rinkimų bū
do. Pasilieka tad tik netie
sioginių rinkimų pirmas bū
das. būtent: rinkt rinkikus, 
kad prezidentą išrinktų. 
-Taip daroma Jungtinėse A- 
merikos* Valstybėse. Ar tiks
lūs tokie rinkimai? Aišku, 
kad ne. įvedus tą tvarką 
turėtumėm dar vienus nau
jus rinkimus, o jų turini ir 
taip gana daug,- žmonėms 
jie užtenkamai įkyru turėtų 
valstvbė nauiu betiksliškut. *■

Išlaidų, karias galėtų sunau
dot naudingesniam dalykui, 
ir daugiau nieko gero jie ne
duoda. Kam tad jie reika- 
lingi? Juk jei Įgaliojam 
koki žrnogu nueiti i miestą 
tabako nupirkti, tai juokin-

jiems prezidento rinkimų. 
Štai dėl ko katalikiškos or
ganizacijoj mano, kad prezi
dentą- turėtų ]X) senovės 
rinkti Seimas; arba kaip Ū- 
kininkų Sąjunga norį. Sei
mas su Senatu.

8. Iš to, kad prezidentas 
būtų renkamas septvneriems 
metams, katalikiškos organi
zacijos didelio’ klausimo ne
dalo. Jei partijų susitari
mas to reikalautų, jie sutik
tų su tuo pasiūlymu. Bet 
jos mano, kad tokiam ilgam 
laikui rinkti prezidentas ga
na pavojinga. Gerai, jei pa
vyks geras žmogus išrinkti. 
Bet jei pasitaikys blogas? 
kas tuomet ? Kęsti ilgus me
tus tektų. Geriau tad - jį 
rinkti trumpesniam laikui. 
Jei bus geras prezidentas, 
galima bus ji palikti antrai 
tarnybai. Jei bus blogas, 
lengvu būdu galima jo nu
sikratyti, kitą jo vieton iš
renkant.

9. Siūlymas tautininkų 
duoti prezidentui teisę leis
ti dekretus-įstatymus kata
likiškoms organizacijoms vi
sai nepriimtinas^ Tokių tei
siu neturėjo nei Rusų caras 
ir nei vienas dabartinių ka
ralių jų neturi. Tam yra 
Seimas. Tauta Seimą- Įga
lioja.tai. daryti ir jis toliau 
privalo fa darbą varyti. Da
vus tokią teisę vienam žmo
gui — pastatytum valstybę 
Į didelį pavojų. Žaisti su

/

su Seimo atstovu. Priėmus* *
tą tautininkų pasiūlymą, 
mes valdžią padarytumėm 
geležine, neprašaiinama, nes 
trijų penktadalių dąugumo 
mūsų sąlygose sunkiai įma
noma greit susilaukti. Kas 
tad daryti su bloga valdžia^ 
Kas ją galės pašalinti?

Antra tuomi tautos sau- z-
gumas nustotų galėjimo 
reikšti savo valią; tuomi bū
tų susiaurintas tautos suve
renitetas. Tas pasiūlymas 
duotų valstybei daug blogo, 
o naudos jokios, nebent tik 
tai partijai, kuri būtų val
džioj. O katalikai vaistyto 
ir jos reikalus stato auk
ščiau už partijas. Jie sa
ko. kad ne valstybe parti
joms, bet partijos valstybei.

Tiek dol atskira punktu. 
Jų tautininkai siūlo ir dau
giau pakeisti. Bet aš pa
ėmiau tik tai tuos, apie ku
riuos jau “Vienybė” 
Kiti, tiesą, mažesnės svar- 
bos yra.

(Kauno “Vienybė”)
K1111..M. Krupavičius •»

*.

vulkaniški pamokslai,’ kaip sako K- B re) it a-Į Napoleonas galutinai nugalėtas, kai krašte pra-ai

o šalia romantiko jis drosi vokiečių patriotas 
jau^besiartinąs į religiją. Tikroji romantika 
jį pavilioja todėl, nes čia krikščionių tikėjimas, 
fantazijos jėga ir visos širides galios išauga į 
naują jėgą, filosofija ir mokslas, religija ir po
ezija ištirpsta vienybėje. Ir štai Gorres svei
kina romantiką: “Medžiai pradeda kalbėti, o 
žolės su gėlėmis giedoti.... ir per mirusius pe
reina gyvybės šiluma; lig šiol nematyti pauk- 

---- Sčini skranda iš pietų šalių ir atneša su savini 
mums svetimas negirdėtas giesmių melodijas. .., 
ir žemė liko jau permatoma, o jos gilumoje pa- 
ši rodė senieji laikai su aukštai didingų majesto- 
tingumų, jr visų laikų ir kalbų (tautų) dvasios 
sužadintos renkasi šildydamosi prie šviesiojo 
tnškry/7**) romantikos, Gorres^sekdamas savo 
žodžius pasineria romantizmę, jis studijuoja vo
kiečių tautos praeitį, kasa tyrumoj gilų šaltinį 
— parodo vokiečių liaudies ir viduramžio kūri
nius. Bet svarbiausias, jo kaip tautininko ir 
publicisto darbas, tai 181Am. laikraščio “Rhein- 
schen Merkur” įsteigimas. Kapi dabar tas laik
raštis reikalingas,. kai Napoleonas nugalėtas? 
n o~
uždegdavo. Vos' pasirodę pirmieji numeriai, 

■ \ kaip. laikraštis' savo . skaitytojua tūkstančiais 
skaitė visuose vokiečių kraštuose. . Anglų laik? 
raščiai darė periodiškai vertimus, o Napoleonas 

y teisingai. ,, pavadino jį savo priešų rato “penkr 
tąja didžiule vaistyto”' (Grossmacht).*?*) Kai.

. " - ..... i r; - v ?

deda siausti reakcija, Gorres primena konstitu
ciją, kįuiigąikščių pažadus liaudžiai ir jos teises. 
Tuo sukelia kunigaikščių nepasitenkinimą, ir 
1816 m. “Merkuras” tas nepaprastos publicis- 
tiškoš jėgos laikraštis yra uždaromas. Tačiau 
Gorres ir dabar nenurimsta. Jis stovi utos 
ir teisybės sai-gyboje. Jis matydam 
teisiu siaurinimą, nepaisymą tautos reikalų 1819 
m. išleidžia veikalą <,;Deutsciiand und Revoliu- 
tionJl_ Čįa jis paro&lo revoliucijosftedugnę, rei-
kaiauja duoti atskaitą iš neteisi^gūi išaikvotų 
valstybės ir bažnyčios turtų, už akiplėšiškumą 
tikėjimo dalykuose, materializmą įvesta į meną 
ir. mokslą. Jis šaukia kunigaikščius atlikti 
šventą pareigą: saugoti ir vykdyti teisę ir tei- 
siiigumą. Ir štai už tuos teisingus žodžius 1820 
m? Prūsų valdžia Gorres iŠtramįa is te\ynės, iš 
Koblenco. kur niek sugrįžta.-

Trečias Gorres veninn< laikdtaiį^is, prasi
dėjęs tremtinio kelionėmis it 
riaus darbų Munchene, yrą; 
kataliko romantiko, galingo- publicisto laikotar- 

kūrių visf atsidėję klausės ir kurie visus pįs. Jis^dabar bemįradarbiauja įvairiuose ka
talikų laikraščiuose, nagrinėdamas Vokietijos 

i ypač Bavarų bažnytinę politiką, kovodamas 
prieš Valstybinę bažnyčią ir jos palaikytojus: li- 

i beralizmą ir.demokratiją; bet vėl galingai su
švinta. 183Į m. Kalno bažnytiniam ginčui išleis- |

katalikų

šaukia katalikiškąją Vokiet •ie ginklo, jei 
būtų gl-ąsinama šventosioms teisėms, jei Baž
nyčios laisvė ir mažumos, kataliku teisės būtų 
užgautos. Jis prabyla i valdovų sąžinę, nuro
dydamas, kad ir katalikai ir protestantai turi 
turėti lygias politines ir pilietines tėises, kad 
teisingumas yra^pagrindas valstybės gyvenimu!. 
Jis Munchene išleidžia 4 tomų veikalą “Die 
christliche Mystik” (1836—42 m.). To veikalo 
pagrindinė mintis tokia: ten laisvė, kur yra tie
sa, o nepajudinama tiesa yra Rymo Bažnyčioj, 
o tuo pačiu dvasinė ir politine laisvė-y^- ly-- 
gios Rymo Bažnyčios laisvei***’). Taip be 
gindamas katalikus Gorres inirė 1848 tn. sau
sio _į9 d. vasario revoliucijos ptieaušry.

I- ęržyelgę J. -Gorres gyveninių matome jo di
delį ašumą į šv. Povilo gyvenimą. Kada jis

iigęsis profeso-
nai atsivertusio

damas . keturius “ Athanasiaus’ leidimu

nis ir jiems Įduoti riąųdS 
siųnany mų o rgan i žalei jo& 
bu i,

■v • V •Nepamirškite, kad SU 
žiavimas įvyks vasario^ 
So. Bostone.

/>/»'. .V. .1. -i. FoįŠ

KAS DAB AB NESIJUOį
- Dabar nesijuokia tas£ 
ris nctiui pas save 
gaičio rekordu ir “Vaųj 
Plunksnos.” Tuojau mį 
pirk vieną Vanagaičio^ 
kordą ir juoksies susiriesi 
mas. Uždėk “Aluj^,0 
“Mūnšaimiką,” tai ' nei]S 
grojęs 20 kartų, jo nendį 
si. ' lldiordisiaSŠ

•.J

24 Valand. Pribaig 

.ŠALČIUS 
"Paprastas Šaltis"

fla. Prie pirmutiiio 
tiekon ir Kaukiu- dėžė 
te tuoj. Hi.'.I. S 
landas- dėlto, k.rt , 
darbus sykiu — s'

77--- -žtp- hoostroja—vi d u -i u-.-. - tį vilyju.-
mą. Raudona dėžė. >0c. " • 1

HILL’S
Cascara - Ei*

laše.

.'i baigtis g£§ 
;<nklo. eik« 

HiLL’S.'
• s. i.:i:/o '.akt į 
ar:i. k.i keterius stsi 

šaitj, sulaiko

aš

vaistininkas tori 
Tikrins .tori

-V** < y,.
• ' L

r-

Jci jąs dirbate ant lauke, šal
tame ir audringame orą, tai 
nuraminkite savo pailsusius, 
skaudamus sąnarius ir raumenis 
su Paio^- Expelleriu. Šitas

* V - . - r-r - - - * - . •  , • • •

trina į odą ir momentaliai yra 
/sugeriamai po ja.

Pain - Expelleris išdirbamas 
•Ulig Dr. Richterio originalio 
recepto per suviri pašę iimt~ ■-

J
Inkar* ajit pakelio. Kaina 85c

■ -s* W iy. „ 
Išdirbamas

P. AD. RICHTER A CO.
- Berry 4 So. Sth Streets 

. . Brook-lyn, N. Y. *

Visuomet Gatavas
Pagelbmmkas 
prieš Skausmus 
ir Išsinarinimus

“Lauke Dirbanti
-----Žmonės___ __

atat/kn nrapkente,rieftpkente, o kada-pamilu - ' 5varus, neonus linimentas įsi-
tai ^Glvą biiyo pasiruošęs paguldyti. Karštas 

 

užsidegimas, ‘tautos praeitis ir garbė, liaudies 
kūryba, religija, mistika * ~

tiko, privalomi pąžvmiai. Romantiškas No- 
B, l ’ ' ...........................

J. Gorres, ra-

kaip graži lelija, tylus paskendęs savo 
ši dije, kontempliacijoj — Gorres, tų pačių i-

bljeistika, kurios šūksnys: Tiesai “Židinys” 
y1 w m , . . t j

Sdiellbers W.. J<»Hcph v. 0«>rw" Gliullmcit 1DŽ2. 9 jmL 
O|>. Ht. 12 n*T. . - ,
Sal«*>r A., niHrtriorte’Ceaehichte der Drutscben Utemtur 

I - lt<i- XI 147 J įksdm riSSįhe *4
B* M Z .. L j ' A ‘ .

dt dų žmogus, galingas ąžuolas, kovojąsf8ii-aų- 
di >mis ir perkūnais.
?!
♦ f

Kovos įrankis

AU’OKOL
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Raguvos Balsas

kiekvienoje

t
1

sueiti Į krū-
:.r linksmai Nuo sausio 1 d. šių metų prasidėjo prenumeratų vajus 

ir tęsis iki kovo l d. Pėr tą laiką prenumeratos kaina yra 
nupiginta.

Bandykim sustiprin- 
s:\vo kuopą ir nepasiduo- 
apsileidimui.

D. Ž.

• • ilr-'i

’ /
Kas nusidėjo, pabūgsta ir

vargonininku šv; 'Antano 
parapijoje, Dėtroit, Mich.

, Radiolas

si liks ne Kitos draugijos.
k. p.

■» -

Jonui>Baniui rengia persta
tymui operetę “Išeivis.” Ne- '

* v

muose

smgumiL ■ .
ta gražus

veikalas ku

ikstuka-

sušauktasbuvo

■1 *

Pastąpgomis vietos inteli

tę- ir -Cesniutė. .
šgii^ti ii pačių.•vįiiįihį'*bS:‘ 

jie daug vargo .turėję kelio

vo nuomonę,Ipis svarbiau ir

r šioje kolonijoje* bet
reikalingiau' tokiuose susi
rinkimuose šlaistyti ir liū

gentijos, vpa< njpesniū p;u.
Gruodžio 18 nėje, bet pasitenkinę ii\ gė

Sodaliečių tVeikimas < -

Sausio 8 d. Mergaičių §o- 
dalicjja vaidino teatrą “Mo

gerb. kunigų (Amboto ir
risi draugi! det.roitiečių vai» tinos \feile,

Bakšio^

trijų aktų
drama. Sodąlietėms į pagal

orespondentai nė zo- tarti. Išaugi jų susirinki- draugijų i^šiaip aiškini as riam vadovavo sv.‘ Jurgio Knygynas bą, atėjo Šv. Vardo Draugi

rašė i “Darbinin-
Taigi.-nors suvėlintos

bet negalima pra

14. gniodžio Lietuvių

padarykiter naujus 
sumanymus j^iririnui kita-

menų 'susirinkimas sausio 10 par. mokytoji seserys. Be

me 18 d. kovo susirinkime
d. Parapijos salėje, apkalbu 
ti kaip surengti apvaikšyio-

yeikalo buvo "šiaip daug
Šv. Jurgio par. svetainėje

jos nariai. Teatras padarė

Ruoškimės įsanksto.

rovės svetainėj buvo 
e visų Detroito ka- 

^Iraugijų atstovai, 
d sudarvti bendrą frontą, 

auto senai kalbama ir 
lama, kad tarpe Did
lietuvių nėra vieny-, 

npra sutarimo. _ Vitali 
kaltindavo ir išrodė, 
ebus galima prie jokio 

10 prieiti. Bet paši
lai kitaip. Atėjus pa
laikiu, susiįvnka vi- 

; draugijų atstovai ir ne
laukia atidarymo 

iritikimo. Rengimo ko- 
os pirmininkas p. Pet- 

atidąrė susirinkimą 
ir trumpais žodžiais 
no tikslą. Susirinki- 
lėju išrinktas p. Pet- 

Nors buvo kvit*sta 
3 referentai, liet nė vie_- 
įįiepasirodė. Iškarto bu- 

tebėta nusiminimas, 
nesulaukė vadų, bet tas 
Upranyko ir. eita prie 

o pagrindinio klau-’ 
©y npie^sudaią|ną v ieiįy- 

Detroito lietuvių, 
nas tuoj buvo pada- 
eita prie kitų dar-

LDS. 105 kuopos reikalai
jimas dešimties metų44'?&1^

Na, kad užmigom, tai už
migom. Nuo pavasario jo
kio susirinkimo neturėjom. 
Kame dalykas? Bandykim 
pašidarbuot ir atgaivint sa
vo kuopą. Darbo be galo 
daug, o kur mūsų darbini n-, 

= “kaiT’ Jei kas nepatinka cen- 
tre ar kur, tai dar nereiškia, 
kad neverta j tą organizaci
ją prigulėti. Mes galime sa
vo mintis ir nepasitenkini
mus viešai jiareikšti ir be 
abejo būsime dalinai paten
kinti. Jeigu norime page
rinti savo ir visų darbininkų 
būvi, tai turime būti organi
zuoti.
ti 
ti

laikyti toRiųs siū
si. 4 kartus Į metus, 

įvyks koyp 18 d..
dą rugsėjo 16-4. 
16 d.

ehbalsiai užginta švęsti 
spalių ir 16 d. vasario.

rta turėti išv;vžiavi-| 
ą liepos kas metą ir 

h vadinama • • l rietuvių
” 'Šiuose išvažiavi- 
dalvvaus visų trijų 

ivių kolonijų, visos ka- 
os draugijos, šis už- 
as yra svarbus, nes 
>ga nors vieną kartą
visiems 

^susipažinti 
isti.

a, kad 
įe ’ Jai tų priimama 
i v prenumeratos, 

daroma kaip ir lenkty- 
ilnai tarpe draugijų, 
i.daugiausia užrašys ka

li laikraščių, Pini-, 
prenumeratas galės" 
raugi jos pačios aT&ąl 

Federaci jos skv- 
Bus išdalvta visu•• *■ 

raiščių po vieną kopiją 
‘rikos ir Lietuvos.

1 » oT.^11 O
I I iii j<l oK ’

td nežinau kokį ir kur 
į ųžsirašyt. nes vis- 
vietos ir darbas su

ktas. Tik pirmas toks 
as, o .kiek daug 
Pasirodo, kad kur 
, ten viską galima, 

^tingesnio susirinkimo 
ęgali būti; Visi su 
i skirstėsi į namus, 

įių miheių. Dabar 
atikia 16 d. vasario, 

tt išrinkta komisija 
Nėra abejojimų, kad 
jitnas mūsij nepri- 
vbes šventės pavyks, 
bai svarbu, kad kiek-

Įvairių
likta gerai.

vos Nepnklausomvbes ir sv-.. y - . -ikiu atzvmoti vienerius me
atsilankę nemažai.

tus nuo mirties mūsų pa- 
triarko dr. Basanavičiaus. 
Susirinko diktas būrys vei
kėjų. Iši inkta vakaro pir
mininku p. J.- Maiičiūnas ir 
sekretorium varg. Vasaitis. 
Nutarta apvaikščiojimas su
rengti vasario 16. ketverge 
vakare. Kalbėtojus užpra
šyti šiuos: 1. e. atstovą p. 
Bagdoną iš Washingtono 
(jei kariais jis negalėtų/tai- 
konsulą p. Dąužvardį iš New 
YorkoV, kun. Vaši, p. V. M. 
Čekanauską, kun. Ambotą ir 
miesto major.i. Koncertinę, 
dalį pavesta surengti varg. 
Vasaičiui. Įžangos imti 10c. 
ir parinkti aukų Vilniaus 
vadavimui ir Vilniaus naš- 
laiičams. ' Ketvm’go ryte
vas. 16 bus iškilmingos pa-1 
maldos bažnyčioje. Taigi 
visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai rcngkitėš jau iškal- 
mepi ic apvaikščiojimo ir tą 
dieną pašvęskite atlankyti— 
iš ryto iškilmingas mišias, o 
inkare. 7 vai. Mokyklos di
džiąją salę, kur bus įžy
miausias paminėjimas Lie
tuvos dešimties metų Nepri
klausomybės ir sykiu pager
bimas d r. Basanavičiaus 
mirties.

TORONTOrGANADA
Mūsų kolonijoj" ~ dieną 

sausio Įvyko balius šv. Jono 
draugijos. Publikos buvo 
nemažai, kaip jaunimo, taip 
ir senesnių. Visi linksmai 
vakarą prabudo Iššokdami 
ir šnekučiuodami su pažįs
tamais. Muzika buvo gera; 
kaip kas norėjo, taip galėjo 
šokti. Griežė lietuviškus ir 
angliškus šokius. Užtad vi
si buvo patenkinti. Grižo iš 
baliaus linksmi. Tvarka taip 
pat buvo gera. Jeigu drau
gija pradėtu smarkiau veik
ti. pakiltu ūpas nariu ir visi 
pradėtų entuziastingai tęsti 
darbą toliau. Reikia rengti 
balius ir kitokias pramogas 
draugijos naudai. Tuo bū
du užganėdinti! visus narius. 
Tuomet iš mūsų tarpo.pra
nyktų apsnūdimas, o visi 
kaip vienas susispiestų prie 
draugijos, dirbtų pradėtą 
darbo.

Žiema 
atrodo

> WORCESTER, MASS.
Darbai pas mus labai blo

gai eina ir neturintiems dar
bo negalima gauti, 
gera, sniego nėra, 
kaip pavasari.

Draugijos kaip' pašaipi
uos,' taip idėjinės rengia vi
sokius vakarėlius vienoj ir 
kitoj daly miesto. Mat esant 
dviem parapijom, f ai atsi
randa daug visokių reikalų.
^L. D .Sr 108 kuopos aiaiy s 

Jonas M. Vieraifis nusipir
ko valgomų daiktų krautuvę, 
arti Aušros Vartų bažnyčios, 
kur aplink apsigyvenę 108 
kp. nariai. Nekurie, nęrs ir

1 x * J. *>

arti gyvena, vienok neina'

yrą įtaisytas knygynas, ku-
gražų įspūdi. Kartais, žiū-

šventės

Šv. Kalėdos ir Nauji Me
tai praėjo sėkmingai. 'Nėra, 
žinių, kad būtų'atsitikę žy
mios nelaimės broliams lie
tuviams. Tas reiškia? kad 
lietuviai pirmyii žengia di- 
delhi ■Žingsniu, užmiršdami - 
senus Įpročius “linksmy
bių,” kurios baigdavosi la
bai liūdnai. Tartie daug yra 
nuopelnų “sausojo” Įstaty
mo. Vienas buvo blogumas 
laike švenčių, tai šaltis ir 
pusnis trukdė normali lan
kymąsi vienus pas kitus.

Darbai -
Po švenčių, kalbama, kad 

darbai žymiai pagerės, šio
mis dienomis vietinė Preky
bos Taryba paskelbė, kad 20 
dirbtuvių padaugįs skaičių 
darbininkų. Nusakoma bū
sią darbų liejyklose ir auto
mobiliu dirbtuvėse, kurių 
čia yra daug. Visgi ieškan
tiems darbų nepatartina va
žiuoti Į Clevelandą, nes sun
ku darbas gauti. Apskait- 
liuojama kad Clevelande yra 
75,(MM) bedarbių;

Jaunimas Pas Kaimynus

Sausio 1 d. Detronte, 
Mielu, vietinės L. Vyčių 25 
kuopos vaidilų^ būrelis vai
dino garsią komediją “Ka
rolio Teta.” Vaidilų grupę 
sudarė šie: J. Sadauskas. R. 
Sadauskienė, J. Usalis. P. 
Janusai t i s, J. Babrauskas,

rią|nę randasi daug idonftių 
knvgUr tląbar y|-ą daug.nau
ji! liny^įj. Taipgi užsakyta 
daug Lietuvos ir Amerikos

i-ėtojai buvo sujudinti iki
ašarų, ypatingai, kuomet
perstatomą senutę motiną, 
vienu viena, visų apleistą,

žvniesniu laikraščiu. Laik-* . •» * - • * 
raŠčiai ir knygos galima ten 
vietoje skaityti arba neštis 
namo. Viskas veltui. Sąly
ga, grąžinti atgal. Patarti
na gerb. katalikų visuome
nei naudotis knygynu — 
skaitytį knygas ir- laiKrąs- 
čius, įvertinti knygyną, sem
ti žinias — šviestis. Knv- 
gvnas atdaras sekmadie
niais, tuoj po sumai.

• Mirė
Sausio 9 d. mirė a. a. Vin

cas Vyšniauskas. Vyšniaus
kas buvo sunkiai sirgęs ke
lias savaites džiova, kurią 
gal būt nuo seniau turėjo.

Sausio 10 d. netikėtai stai
ga mirė a. a. A. Sadauskas. 
Sakoma Sadauskas buvo vi
sai nesirgęs, išėjęs į darbą ir 
dirbtuvėje miręs.

Abudu buvo dar neseni, 
nesulaukę 50 metų amžiaus. 
Lai Dievas būna jiem gailes
tingas ii- suteikia amžina ra- 
mybę.

Artistas Olšauskas

Sausio 8 ir 9 dd. art.
Olšauskas buvo atvykęs į 
Clevelandą. . Sausio 9 d. vė
lai vakare išvyko Į Detroitą. 
Gerb. Olšauskas dabar yra

Vasario 13, vakare, para
pijos salėje bus dar vienas 
draugi jų atstovu susirinki
mas.

Spaudos Komisija:

Vasaitis, Sekys»^_ yorpu|as p Bortnikas. Į vėjo.—Liet, priežodis.

besirengiančią eiti į prie
glaudos namus. Tačiau, štai 
karts nuo karto, pasirodo 
scenoje dvi “mergytės” -su 
visokiomis žiniomis, ir jos 
žiūrėtojams suteikė nemažai"- 
sveiko juoko.

sumaniai lošė. Motinos ro
lėje vaidino M. Žekevičaitė, 
Jono — L. Akstinas, Tyiyio
— l\ Ješkelcvičius, Aiifelės
— J. Paulikonajtė, Uršulės
— S. Lenslierkaitė, Mortos
— V. Ijensberkaitč, Mari
jonos — C. Arminaitė, Jo
kūbo—P. Zareckas, Oldaus- 
ko — S. Geikauskas, Oške- 
vičiaus — varg. J. Banys, 
Motinos ir Jono rolės yra 
svarbiausios, ii- paminėti as
menys labai, pagirtinai jas 
išpildė.

Artimesnieji kaimynai, už
girdė apie -gražų lošimą, 
kviečia Lawrenco trupę at
vaidinti “Motinos Meilę” 
pas juos. Apgailėtina, kad 
tas gražus teatras neišleis
tas knygučių formoje, tiio- 
met ir kitos kolonijos galėtų 
panaudoti.

Kiti Veikimai
Moterų Sąjungos vietinė 

kuopa vaidino-sausio 15 d„ 
teatrą “Gyvenimo Verpe
te.” Labai gražiai suvaidi
no. Moterims garbė!

Vietinė Vyčių kuopa irgi 
‘ rengiasi prie perstatymo. Gi 
mūsą choras, “vadovaujant

ų?f.
Dr. Eric Colban, Norvegijps^ 

' atstovas Tautų Lygoj. Jis yrą, r 

- paskirtas nusiginklavimo di- 
retkoriu Tautų Lygoj.

VANAGAIČIO DAINOS 
MOKYKLOMS

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok JI dalis, 
kaina 60 centą. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite “ Darbininke”1 

366 Broadicay, So. Boston, 
Mass. Mes turimc visas Va
nagaičio kompozicijas.

Pirkite visi “Dainuok,” 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merginoms 
dainuoti.

Perskaityk ir Kitam Duok!
Radiograma

- — — > . ------------------------------------ -—

9

Socialistas Plečkaitis vis dar tebeorganizuoja “emi
grantus” pulti Lietuvą. Lenkai nervuojasi dėl Premiero 
Voldemaro pareiškimų. Smerkia jį nova už sulaužymą 
duoto žodžio Ženevoje.

Kovą dėl Vilniaus dar tik prasideda. Ji bus smarki ir 
audringa, nes lietuviai neimsi leis Pilsudskiui nė ant nago 
juodumo.

Visos žinios ir straipsniai, kurie telpa ir tilps “Darbi
ninke” yra įdomios ir svarbios. Be to, “Darbininkas” 
turi žinių iš viso pasaulio apie darbininkų gyvenimą ir jų 
Veikimą.

* i 
J *

^Darbininkas” tūrėtų rastis kiekvieno lietuvio namuo- 
Žmogus be “Darbininko,” tai taip kaip siuvėjas be

adatos. , ■ .
Delko “Darbininkas” toks naudingas ir reikalingas? 

Nagi dėlto, kad jis yra geriausias darbininko draugas ir 
patarėjas. • ' .

Delko “Darbininkas” toks Įvairus? , Dėlto, kad į jį 
rašo įžymiausi literatai: Kun. K. Ųrboįavįęius, Kun. J. 
J. Jakaitis, K. Krušinskas, Mdk. Pn

se.

prenumeratos kai- Mass.

pas;savo brolį jįętuvį,>bętMcnys, A. Padegimas^tųtUAJLlaugis,fe"jįgnaitis>Kl.į^ sKauyu
pas lenką, kurio broliai žil- Zabulionis, Kun. K. Juskaff is,*Kun. F. ABrmauskis, Kun. TO uŽSffašo arba 

~ ,K<pp- A
iika, Mok.

PRENUMERATOS KAINA NUPIGINTA

Naudokitės proga. “Darbininko” 
na vajaus laike yra tik $4.00 jnetams; pusei metų $2.00. 
Vien tik penktadienio numeris metams $2.00: pusei mėtų 
$1.00. Į užsieni metams $5.00, pusei metų $2.50. '''Vien 
tik penktadienio numeris $2.50. ’’

* ‘ . I

Šis nupiginimaš bus tik laike vajaūis, sausio ir vasario 
mėnesiuose.

KVOČIAME I TALKĄ

L. D. S. nariams ir “Darbininko^’ skaitytojams yra 
gera proga pasidarbuoti kilniam tikslui. ITaT šakyti, ką 
aš gausiu už tą darbą? štai ką: Nilo 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 
ęentu^rba 50 centų vertes knygų.
- Nauji skaitytojai vistiek gauna ntipisnnįma ar jie pa-

PONIOS PIKČILINGIENĖS
■*---------------- r-*—-------
Misija Nanj. Anglijoj Prasidės

Sausio 29 d., 1928

31 d. sausio, Lavrence, 
Mass., 7:30 vakare. —'

1 d. vasario, Lowell, 
Mass.,7:30 vakare.

2 d. Montcllo, Mass., 7:3CF~ 
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, Norvvood, 
Mass., 7:30 vakare.

- 11 dieną vasario, Hudson, 
Mass.\ 7:30 vakare.

12 d. vasario, Woreester,

13 d. vasario, Athol, Mass., 
vakare.

14 d. vasario. Westfield, 
Mass., vakare.

16 d, vasario. Springfield, 
Mass., vakare. '

Nuoširdžiai prašome ger
biamų klebonų ir sąjungiecių -< • 
čia minėtose dienose sureng- "< 
ti viešniai iš Liefhvos pra
kalbas? ’ Jeigu dėl svarinu 
priežasčių nebūtų diena pa
togi, tai prašome tuoj pra
nešti Jcomisįįai ir gal bi 
Įima pakeisti dienai.

do mūsų brolius Lietuvoje, 
Kam da mum prigulėti prie 
draugijų jeigu mes įiegalime 
paduoti viens antramirani 
kos. .

Daug būti; galima aprašy
ti apie, mūsų nesitsį 
liet Šiuo kartu užtjd^in

K. VasyS, Kun. S. Vembre, Kun. S. Kn^žvs,^ 
Aleksis i'r daug kitų. Iš Lietuvos rašo: . 
Mažeikienė, F. Vi raks, L. Ą7 itkauskasr K 
ir d&ug kitų profesionalų, studentų ir,da 

“Darbininkas” turi daug bendradarbi 
rėmėjų delto.^ad yra pačių darbininkų le 
ns yrą vįenas^iš’įžymiausių. katalikiškų 

“Darbininkas’’ eina didelio formato

* 2
M f? 

r V'- ---- -- ■ —

anas tniotasj du kartiv f savaitę.
. r* 4 * * t . . f . - U -

C1H8

„prietelių ir 
mas ir kad

per tarpininką. Skirtumo n^-a. • '
j ^^Įcifnės, kad “Darbininko” skaitytojai ir LDS. na
riai šiame vajuje pasidarbuos, kad padauginus darbinin- 
kiĮ.Šeimynėlę. } Gražiai 'pųsidarbatę vajuje gulėsime sau 
ramiai važiuoti sn ėkskuT?;ija Lietuvon.»y ‘

Pinigus liž prenumeratas siuskite mdnov orderinis ar-

“DARBININKAS”

South Boston, Mass.

ba čekiais šiito adrėsu:
—

. v ' A
366 Wėst Broadw&y ‘

»
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Prašome kreiptis šį 

ręsti V.0r A, JankienŠ; 14 

Columbia Road, South Bos- 
ton, Mass. ■" ’ >
.____
r U, X

Palaikymui
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Tik tas žmogus yra gražios 
sios, kuris su artimu gražiai 
damasis, gražiai gyvendamas, 
žiną pasaulį.—R. Striupas.

i;.

“Sunkiu triūsu atsie 
daiktas malonesnis už le 
\ai atsiektą.” (Marie V. 
Eschenbach)

o 
Tz.

--------- ■

PERKA GATAVUS .
— Tamstos moteris ds 

savo plaukus. Teisybei
— Kas sakė ? Jis pe

gatavus. ..

4.

%

kuris jau gyvuoja 29 metus, žinoma, kad H tos draugijos metus buvo po numeriu 425

. \

Ūkėsu nes ji® buvo bepartyvis ir

viu

J,

v as

• v
18

I

f.

Anksti gulk, anksti kelk, bū
si sveikas, turtingas ir išmin-

Ir jie dėjo visas pastangas, 
kad Ūkėsų Draugiją įvarius 
Į skolas. Vaidus kėlė ir va-

-sai rami. Ji net parodė po
licijai kraujuotą kirvį kam
bary. Poli d j a ją aretšavo. 
Sarž. Ryan sako, kad ji pri

tils tėvui kirviu. .Tiedu tu
rėjo 6 vaikus ir visi maži.

rinitu nariu.
Ko sandariečiai nori: be

ini savo gūžtojo 
Uždarydami slaptus posė
džius L. Ū. namą varė į sko-

Brighton,

■MMMMMMMMMMMMMMMMMl
LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS

PERKAME IR PARDUODAME
Rašyk dėl informacijų: — Dept D.

jais juokeliais, 
juokėsi iki ašarų.

>«£■
*► .
V

kėj pardavė
So. Bostone buvo

io 28 d. darbininku šokiai, r€‘ narius i nesutikimus. Net , x •
io 29 d. darbininkų, pašalimai žmonės manė, kad parduoti ir pelnyti ant jo. . 

L. LT.r Klubas susideda iš ne dei toki norai v ra .L. U.

ką” ir palaikysite tą gražu 
įspūdį, kurį išsinešėte iš Sot, tų pasakęs, kad motina kir- 
dalicljos vakarų.

Kvieslys

[toj drabužių krautuvės bus Bs neapmoka lesų pats už 
! didžiausia valgomų daiktų sax e.. Jie patys pakelė par- 
krautuvė. Ja atidarvs Dorr ^a'^n10 klausimą ir patys 
kompanija.

Klubo narių parduoti namą, 
jie gali jį parduoti už tin
kamą prekę ir sučėdyti savo 
benefito pinigus.

- D. D. Pečiulis

remsite laikraštį .“Darbinitb|sipažinus užmušime. Taip
gi sako, kad jų vaikas 9 mė-

TALBOT PASITRAUKĖ 
IŠ BIZNIO

Tai bot kompanij

i ta f

i ■ ' *

įjftt PERKELIA SAVO C

gal nu- Dr. M. V.'Casper (Kaspa-
KAM LIETUVIŲ SALE mos, namo

PRIKLAUSO? keturios o„__  _____ ,______ r__ v___
Ūkėsų Lietuvių Klubas, pirkti šįjįamĄ ir yra gerai ravičius), kuris per kelius

LDS. 1 svarbus sū-
sirinkimas pyks sausio 24 d. 
7 vtd. vakare, parapijos sve- 
tainėj, 492 E. Seventh St. 

sc - “Darbininko” koncertas čia
-r ' 
M’

" pat ir teikia išrinkt padėjė
jus.SyBe to, turime pasidar
buoti “Darbininko” *prenu-

- meratų vajuje. Yra ir kitų 
reikalų.
.Be to, būtinai turite už

simokėti duokles, nes yra 
---- nutarta, kad neužsimokėiu-

t =* siems už 3 mėnesius, ketvir
tame mėnesy • organas bus 
sulaikytas, o po šešių mėne
sių bus išbraukti iš organi
zacijos.

Šio nutarimo turime lai
kytis, jeigu norime, kad mū
sų organizacija augtų ir 
stiprėtų.

Tad/kviečiame visus ateiti 
į šį 'suąinnkimą.

t

s-

yypATRASTA ?IR-A Vo lUvvvlo uuvv pv llllulVAlU
t * i TKnrh' Vi kuris daug gero padarė negali pirkti, kuomet aiškiai Broadway, Šo. Boston savo

6 ? lietuviams šelpdamas amo- sandariečiai pasisakė vi- ofisą pericelia į naują vietą
jungos 1 kuop^sokiaines ligoje ir mirtyje ir drau- siems; kad jie' pa, ' 
sausio ( an.) P P ge pataikydamas savo namą, namo. Ir pagal k

prieš “Darbininko” koncer
tą. Rengėjai šių šokių viską 
tinkamai priruošė ir pasam
dė geriausią orkestrą, kad 
tik patenkinus/he tik vieti
nius, bet ir sVečius, kurių ti-

t - i Ti X' ti q ‘ir kuris daug gero padare negali pirkti, kuomet aiškiai Broadway, Šo. Boston savo 
e W lietuviams šelpdamas šmo- sandiariečiai, pasisakė vi- ofisą perkelia į naują vietą

' nes ligoje ir mirtyje ir drau- siems; kad jie patys nori to po No. 511 Broadway ant 
J kitą nutari-pirmų lubų. Dr. (JMBper y- 

kuriame galėjo veikti kas mą tų pučių: direktorių, kad ra plačiai žinomas kaipo ge- 
tik norėjo. Be to jis plačiai hamas būtų praleistas tik ui ras' dantų gydytojas. Pas jį 

visuomet pilna pacientų, 
Rep.

darbavosi gelbėdamas tuos, skolas.
kurie norėjo patapti šios ša- Jei L. Ū. Klubas negali 
lies piliečiais. užlaikyti, kuris turėjo pini-

I Bet dabar dalykai virsta jr įtekmę Pas lietuvius, lllUOj MVl Al OWVll&K>, •
kimės nemažai iš kitu kolo- kitaip: Lietuvių 
nijų. Svečiams iš kitų kolo-jKl^ susiygo liga po var- 
nijų bus gera phogiisi i si pa- ■ sandąraitis ir tąja liga
junti - >ai vi pfos žrnonėhiis i r serga jau ketviiti njetai.

VYRAS PERANKSTI į VIENS ANTRO 8LKP
S MIRĖ-----------  1 Vaikas užtikęs tėvą,

— Tai, Dievuliau, tavo riant degtinę, klausia?
Jonas mirė peranksti. / — Tetuš’, kodėl tu

— Ak, kūmute, tikrai per- sau viena sužsislėpęs? 
anksti. Kad būti} nors sa- Tėvas. — O tai, vaike,^ 
valtelę užtraukęs; būtų bent to, kad matųsė nematytų.' 
vaistelius išgėręs. O dabar 
kas iš jų; po pusę bonkutės 
liko.

PAVYKO GERIAU NEGU 
TIKĖTASI '

Kun. F. W. Strakausko, 
. vietos lietuvių parapijos vi

karo pasidarbavimu, Soda- 
licijos draugija per tris sek
madienius davė linksmą pro
gramą bažnytinėj svetainėj. 
Pirmus du 1 sekmadieni u 
žmonių buvo daug, bet ne- 
perdaug; o paskutinį sekma
dieny, sausio 22 d. svetainė 
buvo pilna su kaupu. Daug 
žmonių turėjo stovėti. Pa- 
sir»do, kad smlalitiečiu 
“Minstrel Show’ ;___
patiko. Ši draugija turi ta
lentingų vaidintojų, o kas 
svarbiausia, kad jos turi ge
rą ir energingą mokytoją as- 
menyj kun. Strakausko;

Paskutinio vakaro pro
grama buvo paįvairinta nau- 

Žmončs
i

Vaikas. — Ir mama ge» 
kaip tėvelis nematai

--------------  '
NENORI TIKĖTI 

Moteris — Teisybė, Ai 
, nai, kad niekuomet'nesi

R

BOSTONO MIESTO NAMAS
SKĘSTA MUNŠAINĖJE i
Boston Telegram” laik- MAŽAS SKIRTUMAS

rastis paduoda, kad Bostono Tęvas, beeidamas su sū*^ - ___
miesto rotušėj/ susirinkę nuiž rado kriaušę. Sūnus su mammjĮlBived^-y 
Dolitil'iniai. n niekad savo amžiuj nebuvo vyras. taip, net

nenoii tikėti.

nuošaliai stovėjo nuo visų
“lietuviškų ginčų,” kaip 
saudariečiai galės tą nąmą

t Kas fdjniga .vraT^eĮu- užlaikyti, kiirie^a^alyu  ̂ ____ __________
yių Ūkėsų Klubas atpirko ti ir partyviai. Kitas klau- nlūnšaijulku ^Jeigu tiesa, niafęs ir nežinojo ne kaip 
namą iš Labdarybės Draugi- simas yra. Jei L. Ū. Kįų- -■*—m- -’
jos ir manė jį palaikyti. Ir ^as neturi pinigų užlaikyti

jauniiiiu ir linksniai laiką 
praleisti. Susipažinę šokiuo
se, bus daug maloniau per
nakvoti ir sekmadieny daly
vauti “Darbininko” 'meti
niame koncerte. Tad kas no
rės gauti nakvynę, o neturi 
pažįstamų So. Bostone, U , 
vakarą gali kreiptis prie vo kokiu nors būdu pasisa- 
rengėju, o jie para pins vie
tą.

Kviečiame ga*usiai sueiti į 
šokius, o nesigailėsite.4 Sau
sio 
o sausio 
koncertas.

Komisijos narys

-kad taip vra miesto name, j°s atrodo.
.v , , . . tai ka jau bekalbėti apie pri-namo, o iš kur sandaneciai v- - -,, . I n ~ .vacius namus. >turi jų? Visiems vra žino-’ . v. , , . * .J t majoras Nichols apie gir-j

tuokliavimą jo sostinėj nie-j

iš pat pradžios viskas ėjo 
gerai, pakol sandariečiai ne-

i£4 pdisirašė prie kliubo. Jie tu- ma» kad sandarįečiai ir
tarėjo savo tikslus, kurie bu-1'-Sandara”jra labai prasi- k0 nežįl)O Reikėtų, kad pa- 
-1 * ’ • ’ - ’ • , skolinus visiems ir ieško vi- r-

vinti namą ir jį išnaudoti. į s°kių būdų’ atstumti savo
skolas.

Čia aiškus daiktas,
sandariečiai nori paimti na
mą už skolas ii* jį palaikius

Tėvas įlipo 
kriaušėn, žadėdamas pri- 

Salio kad krėsti sūnui kriaušių, bet 
užmiršo.

j Sūnus po kiek laiko klau
sia tėvą dar medyje beesan- 

tvrinėtų ir suradęs ką blogo : Ar kriaušės *i ko-
jas?

Tėvas: — Nef 0 kas ?
Sūnus:

rupūžę suvalgiau.

kuri
turėjo dideles‘ vyriškų dra-jk^ ir kuomet Ūkėsų Drau- 
bužių krautuves ir siuvimo Prjirako biskį pinigų,
dirbtuvę Bostone ir apvlin-'Pe užsispyrė jį parduoti.

Raymond’ui. KaiP Jie namjl nori Pai'duo- 
"J didžiau- • Taip ie ant board of di- [ 

šia ir geriausia vyriškų d ra- rektorių ir peratatė kad na-

SVARBŪS SUSIRINKI
MAS

Eietuvin Ūkėsų Draugijos 
susirinkimas bus pėtnyčioj, 

So. Bostoniečiai šiais mc- s<ntsio 27 d., 1928, 7:30 vai. 
tais negali rūgoti, kad lietu- vakare, savo name, E ir Sū
ri kur linksmai laiką pra- ver Strs’., So. Boston, Mass. 
leisti. Davė linksmą progra- 
mą sodalitietės per tris sek
madienius suaugusiems, 
duos linksmą ir gražų pro
gramą “Darbininko” kon
certe sausio 29 d. art. Vana
gaičio “traice,” Montello šv. 
Roko parapijos choras, so-

SANDARA AR TIK NEMAI
NYS KAILIO I

< So. Bostone plačiai kalba, 
kad Sandara mainys savo i 
vardą. Vietoj ,A. L. T. San- ’ 

<• • - , • , -j , dara, bus Sandara Realtv
bužtų krautuvė. - Dabar vie- Įnas Paduotas, nes Cq gaujos kompanijos

“bosai,” kaip sako, daro 
planus ir jau buvo net para
šę “agreėmentą,” kad “nu
pirkus” Lietuvių Ūkėsų 
Kliubo svetainę. . Sako, kad 
pirkimą suspoilino akylesni 
kliubo nariai. Dabar kliu
bas tuo reikalu šaukia “eks
tra” susirinkimą. Nariai tu
rėtų susirinkti ir nutarti, 
jeigu kito išėjimo nėra, par
duoti, bet tam kas daugiau-

UŽMUŠĖ VYRĄ KIRVIU; 
AREŠTAVO JO ŽMONĄ 
Guy W. Jackson, Roxbiny 

•- listės ir solistai ir vietos šv. namuose rastas negyvas. Pa- 
Petro lietuvių parap. cho- aiškėjo, kad jis buvo užmuš
iąs, solistės ir solistai, dai- tas kirviu. Sako, jo žmona 
nininkai S. Paura ir J. Ba- dėl vyro nužudymo buvo vi
nys. Gausiai lankėtės į So- 
’dalicijos vakaras, dar gau
siau atsilankykite į “Darbi
ninko” metinį koncertą. Pa-

i KODĖL NUSISUKO
Į " — Ei, Juozai, ko tu taip 
1 nusisukęs į gatvę eini ? — 
Teiravosi Jurgis pamatęs

! savo draugą Juozą.
I Juozas tarė: -

= Ar tū nematei, kad čia 
visa eilė saliūnų iv ar nejau
gi, kaip smarvė veržiasi 
jų, kaip pragaro.

KIŠASI Į NE SAVtr 
REIKALUS

Šeimininkė (įėjus 
vėli.). — Kas tai yra. 
net bloga darosi, kaip 
pas tave nešvaru.

Taniai te.—Ir gerai,
tai, o kam kišiesi į ne 
reikalą.

|Drašahntų.
kad Štai ką tarp kitko rašo 

“Boston Telegrani:”
“City liall is a floating 

battleship of booze. Only 
yesterday prohibition agents 
i n a tour of municipal head- 
ųuartcrš where tlie taxpay- 
ers’ money i.š handled found 

■ a nuniber of department 
heads rolleo for keeps.

“Mayor Nichols is help- 
less to stop*tliis condition 
beeause tlie mayor does not 
drink or ūse a pumn. it is
said. Only yesterday Mayor . 
Nichols said when tlie 
frisrhtful eonditions were 

-eąlĮed to bis atiention that 
he knew nothins* about tliėm. 
This is easily understood 
beeause Mayor Nichols does ; 
not drink.

“There is all sorts of 
liąuor at City Hali. When 
the cachc is emptiėd of its 
stipnlv liootle^.geftrdcive un 
to the main entrance and 
carrv. the booze inside the 
noriais.”

nubalsavo, nes jų buvo įėję 
daugiaus į valdybą. Ir nu
balsuodami nutarė kam tas 
namas turi būt parduotas ir 
už kiek. Nors kiti ir prie- 

• ^šinosi tokiam darbui, bet jie 
neatkreipė domės. Tame da
lyke yra šaukiamas ekstra 
susirinkimas sausio 27 d 
1Q28 m. vakare, savo name. . ~ .

t-..,. . , . , šia duos. Geriausia butų pa- nICHOLS NORI PADIDINTI
Už kiek sandanečiai nuta- skelbti vieša pardavimu.----------------- BOSTONĄ________

Bostono majoras Nichols 
vėl iškėlė bilių Legislatūroj, 
kad prie Bostono prijungti 
visus priemiesčius. Sako, 
kad tokiu priemiesčių met
ropolio distrikte yra 40, ir 
kad juos prijungus Bosto
nas žymiai pakiltų.

■ —-L! "" "'gy . . ——.

Didžiame amžių laikotarpyje y- 
ra tik vienas sakinys — ‘ * dabar. ’ ’

Šis susirinkimas yra svar
bus tuo, nes bus svarstoma 
apie namo reikalus. rė namą parduoti, kurie bu-

Vald-ijba vo board of direktorių susi
rinkime? Jie nutarė namą 
parduoti už skolas, kurių y- 
ra apie dešimts tūkstančių. 
O tuos pinigus, kuriuos L. 
Ū. Kliubas įdėjo iš benefitų 
turi žūti. Tai geras biznis? 
Beveik visi nariai sako, kad 
L. Ū. Klubas įkišo savo pi
nigų į namo taisymą ir jo 
užlaikymą apie $5000.00. * 
Labai būtų padorus ir sąži-l 
ningas darbas, parduoti na
mą tik už skolas, pražudyti 
žmonių sunkiai - įmokėtus 
mokesčius už kuriuos jie ti
kėjosi gauti pašalpą ligoje.

Ir pagal nutarimą didu- tingas.—Franklin.

Sandariečiams, matyt, pa
tinka mainykauti. Iš “Atei
ties” 'korporacijos gimė 
“Sandara.” “Ateities” kor
poracijos pirm, buvo tada 
p. K. jurgeliūnas. kurio 
tarnystė pasibaigė likvida
vus “Ateitį.” Dabar, Pau
lauską paleidus, kaip sako, 
yra “Sandaros” vyriausias 
“bosas.” Pagvvensime ir 

‘ | pamatysime. Gal ką nors 
naujo ir iškalbės.į , -

Rep.

< BŪNA IR KITAIP
— Įsivaizduok! Spriktų 

Raulas po žmonos mirties’ 
viena nakčia pražilo, kaip 
balandis.

į ' Esti taip, esti. Bet aš pa
žinojau vieną žilą ponią, ku
ri po vyro mirties vienos sa
vaitės laike, kaip kUosa su- 
tamsėjo.

PECUNAS GAVO 25 METUS 
KALĖJIMO

Sausio 18 d. Middlesex 
Superior Criminal teisme 
nuteistas 25 metams į kalė
jimą Antanas Pecuūas iš 
Cambridge, Mass. Jis buvo 
kaltinamas su kitais trims 
už apiplėšimą krautuvinin
ko Semerville.— Du iš ketu
rių rasti nekaltais.

Trys mėnesiai prieš api
plėšimą Pecunas buvo pa
baigęs bausmę valstijos sun
kiųjų darbų kalėjime, o da
bar gavo 25 metus.

Vargas — džiaugsmo gii 
ias, ašaros — sielos valytojos; 
SR? daro žmosru tuo, kas jis 
to būti.—R. Striupas.---------
o. .i ■ ...4 * ■ i i , m, i f*hn

DIDELĖS IR SVARBIOS

Prakalbos
— rengia — 

naujai susitvėrusi
" Draugija 

SAUSIO 29-TĄ DIENĄ, 1
LIETUVIŲ SALĖJ

26 Lincoln St., Brighton,
Pradžia 3:00 v. po pietų ■ 

Kviečiame visus atsil 
nes .šios prakalbos bus g 
svarbios. Kalbės garsūs ka 
betoj ai ir bus kitokių pi 
marginimų.

Lietuviui Korpo 
svarbus šėrininkų s 
mas bus ketviitadiePy, 
šio 26, 1928, 7:30 vai. v 
re, Lietuvių Svetainėj, ' 
Lincoln St.

Kviečiame tisus 
ti, nes bus renkama 
valdyba dėl šių metų, 
gandai kad organizuaį 
nauja labdarybė ir nori 
pirkti nuo mūsų korpme||fl 
ją. šis yra svarbus dalytaS 
ir prašome būtinai viąų, 
lankyli.

ZIMMERMANN &. FORSHAY
Firniu įsteigta 55 metai

ft’J i. •
______ * i 'x . ■_ • •> * & ' 1 J»l 3 » • .

Rengia Lietuvių Darbininkų
1 !•

Vi Lietuviai, kurie turite saro 
reiknlauja patakvyme R vMM* 
Uutax geriau knripMtfti paa 
tos imoKt). PadtroM pigiau 
A. PALDAUSKA8, 339 W. 
So. Boston.

PiŪCAKAV KaŪtolera 
eina M Uetaves Kaulta



Ground Hog

CiPI«6MA$AS—SIUVĖJAS J nukrito tiesiai 4int 
uNesfeuai pas prancūzų res- 

publikos prezidentu Dumer- 
įįę*atvyko persijos įgalioti
nis Paryžiui Alachanas, no
gėdamas įteikti i*aštus.
B ^Prezidentas. Doumergas 
mįyietė įgaliotinį j.nedider 
Iššalę,- kur norėjo su juo 
yjęnu .tepasikalbėti. Prezi- 
djpntas ir svečias^ atsisėdo 
Sienas prieš kitą, • ir Dou- 
iiergas, būdamas vaišingas, 
aasiūlė įgaliotiniui papiro- 
pa. Ii* pasitaikyk tu man 
taip — prancūzų preziden- 
feg netyčia išmetė ^i A Tankų 
deganti degtuką; degtukas

EPRALEISKITE
Reta Proga j

"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 ąrba 
daugiau automobilių,^ arba užsi
rašantis automobilhi taisymu. Ran
dų rineša netoli $100 i menes. Kai
na $8,800. Matyk A. j. KUPSTIS, 

įŠąvininką. •s”~
E'į ' BARGANAS!

? South Bostone Lietuviams -V.
y South Bostone Lietuviai jau be- 
veik apipirko visas geriausias biz-. 
nių vietas ir visi gerai gyvena. ; 
Pas mus šiomis dienomis pateko 
turbūt paskutinis geras’ kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo- 
gus paims katras supranta tą,biz- 
nį arba norintis išmokti galėslla- 
Įryti gerą gyvenimą. Biznis ir na- 
, mas ant 2 šeimynų su trim kamba- 
riais užpakaly krautuvės. Randų 

^ateina $95 00 i Tnenesi Bizni ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 

kdar pigiau. Lengvos išlv^os. Ma- 
■Jykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery
Šešių šeimynų medinė stuba su 24 

^kambariais. Yra gazas. elektra, pe- 
čiai, piazai, vieta dėl garadžių. 

""Randų atneša $160 i mėnesi. Pre- 
kė $14.800. Lenarvos išlvgos. Ma- 
tyk A' J. KUPSTI

. South Bostone
Šešių šeimynų medinis namas. 27 

^kambariai. Rendu atneša $780 j 
ijnetus. Prekė $4 500. Lengvos išlv- 
f^jos. Matyk A. J. KUPSTĮ.

LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 
F*,*-' ---------MALKAS--------------------
^NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 

žiemos laikas artinasi Paprastai 
pmant angliai ir malkos pabrangs- 
ta, tadgi neatidėliokite, įduokite

ĮjSSvO ‘ ‘ orderius. ’ ’

Sinžmėg 
perso U^puraitės — fe&os, 
kurią ‘ Alachanas laik& ant 
kelių, ir pradegino jojębna- 
žą skylutę. . V 1

Prezidentui Dbūmerįui 
radosi didžiai nemaloniyuel 
savo tdkio pasielgimo; ir jis 
tuoj liepė sargui, kad feska 
tuoj būtų užlopyta. Bet sve
čias paprašė prezidentą ^tuo 
nesirūpinti, o pats tuo laiku 
ėmė raustis po kišenes; be
matant iš vienos kišenėm iš
braukė varinę dėžutę, žirk
les, adatą ir siūlus ir ėmė 
lopyti pradegintu frską. t

— Aš labai mėgstu siuvi
nėti ir lopyti, — pareiškė 
Alachanas Doumergui.—Aš 
visada pats siuvu ir lopai J

• » 
marškinius. Dar geriau — 
aš niekam nuleidžiu liesti 
mano dukterų ir žmonos ko-1 
iiniu: aš lopau visos mano: 
šeimos narių kojines.

Lėktuvij susidaužymas, tai 
gana dažna nelaimė. Kad 
apsaugoti nuo šitos nelaimės 
lėktuvus, vienas daktaras 
pasiūlė panaudoti tam rei
kalui parašiutus. Ameriko
je daryti bandymai pavyko. 
Čia vienas _ka.ro lakūnas pa
kilo 900 metrmsu dvispar
niu aeroplanu ir sustabdęs 
motorą leido jam smarkiai 
kristi. Lakūnas tuo tarpu 
panaudojo parašiutą. Para
šiutas veikė gerai ir, laku 
nas sykiu su orlaiviu, per 
minutę laimingai nusileido 
žemyn. PanaudotasaY para
šiutas turėjo 20 metru skers- 
piūvio. Reikia tikėtis, kad 
greit parašiutai bus visai 
pritaikyti lėktuvams apsau- 
goti. v Tai būtu didelis lai
mėjimas.

peram
| Kampas Dorchester St. | 

ir Broadnay
I SOUTH BOSTON’E g 

I Užkandžiu vietą. Saldainių turi- ® 

me namie darytų, šaltakošės (ice- a 
erėm j. Turime visokių saldai- «

nių pasirinkimui dėl visokių rei- 5 
kalų. Neužmirškite savo draugų. S

I SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje it 

i gerovėje be mokytų vyrų ir moterų Kiekvie 
■r-, na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy 
< ' rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
pį turi būti. , '

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie save 
tautės vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 

• tautose vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustotiMpilbėjus apie lietuvių išlikimą Ame 
rikoj. \ ’ z

L- APIĘ LIETUVIU TAUTOS VEIKĖJUS 
YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

Karią Venecijoje afišose 
buvo nutapyta labai graži 
mergelės galva. Turtingas 
Venecijos jaunikais, Rai
mondas Rudolfi, ėmė ir įsi
mylėjo tą galvutę; Bet įsį- 
.mylėjo taip, kad nusprendė 
,žūt būt susirasti jos tikrąją 
savininkę ir ją pasiinrtPsau 
žmona. Iš afišų savininko 
vargšas' težinojo tik tiek, 
kad tas modelis vadinasi Jo-* 
zefina Davison ir gyvena 
Chicagoj. Romantiškajam 
jaunikliu užteko ir to, ir 
Raimondas tuoj sėdo į pir- 

•j *1 • • 1 • • • v*_—
Tint f žctottttiKium Ietį \ et 1 I ISlll“ 

ko į Chicagą. Čia jis gavo 
nelabai malonia žinia, kad 
Chicagoje yra 282 'šeimos, 
kurios vadinasi Davison. ir 
iš jų 60 kiekviena turi no 
fnoteriška nudarą, kuris va-: 

idinasi Jozefina. Tiesa, tai 
| jaunikiui buvo netainiau 
smagi žinia, bet jis nelįsto
jo fino ir pradėjo ieškoti tik
rosios Jo^efinos — tos. ku
ria Venecijoj iš nlakatu i- 
simvlėjo. Pagaliau, no ilgo 
ieškojimo jis ja ir surado. 
Tik, varge. ji buvo jau su
sižiedavusi ir i pini<ms ne- 

. kreipė jokio dėmesio. ne« ir 
jos tėvas buvo p-ana hrriin- 
yas — miilionierius. Toėi.nu f

,to nepaisydamas, jaunikis 

TIKRAI PAŠALINA
SKAUSMU

Kenfetojai dėl aštrių. tarsi peilio
1 skausmų, atšipusių, erzinančių, nuola
tinių skausmų, su kuriais surišti ink
stų priepuoliai ir kepenų negalės, ga
li rasti pagalbą naudojant Johnson’s 

į Re<l Cross Kiūney Plaster. Jis teikia 
beveik ūmią pagalbą nuo baisių skau
smų ir tikrai padės kitoms gyduolėms,

1 kurias jūsų daktaras Jums prirašys.
i Johnson's Red Cross Kidney Plaster

negali būt laikomas kaip gyduolė bite 
kuriuos žvilgsniu dėl šių organinių ne-, 
tvarkų — Jūsų gydytojas tame tu r būt 
įsitikinęs ir jo gydnolės naudojamos 
savo keliu.

Plasteris šildo ir švelnina ir jo gy
duolės būtinai tur persisunkt per odą 
tiesiog į apimtas vietas. Buk tikras pa-

• reikalaut Red Cros« Kidney Plaster po Žemės j 1S ’ 
su raudona flatele užpakaly. Visosevaistinėse. ' .♦ /> gramų svorio.

pradėjo savoįrataką, nors-ir 
atsakytas jam buvo.

Vieną kartą nekviestas 
atėjo į pokyli — regzti savo 
meilės voratinklio. Ir vėl 
pradėjo atakuoti jaunąją. 
Tačiau ta romantiška ataka 
baigęsi visai neromantiškai: 
svečiai jį Įveikė jėga ir už
darė i rūsi. Ta)n ir baigės 
tos romantiškos piršlybos.

Kam Mums Reikalinga 
Airija

“Aš girdėjau kad Suvie
nytos Valstijos mėgina pri
jungti Airiją.”

“Kaip tai ? O kokia dabar 
čionai mintis?”

“Taip, kad mes galėtu- 
SENIESIEMS JAUNIEJI - mčm savo policmonus ture-

ATRODO: KAIP BE- t i/’
PROČIAI

1912 metais vienas jaunas 
parvžietis išvežė savo senele
77 . .. . Mano-brangioji! Jis ap-1 viena senatonja Pirienų . P. _ , d sivede su telefono operatorekabiuose gvdytis nuo nervu . ------ , ■:------ . ..--------.. T 7 x tai matai ji jam netikra nu-ligos. Jai.grese beprotyste. . '
Ji ten išbuvo iki šiol ir visai. ____
pasveiko! Tai sužinojęs jos Vyras (ant telefono). — 
anūkas parsivežė ją į Paiy- “Gaila, širdele, aš-labai už- 
žių. Vos ji grižo, namuose siėmęs ofise ir negalėsiu an- 
kito nTrnaionumų.“Senė ne- ksti pareiti namo.* 
norėjo kalbėti su anūko Moteris. — “Ar aš galiu 
žmona ir pareikalavo, kad ant to remtis 
tuoj būtų atstatytos tarnai
tės. Ji nenorėjo matyti nė 
vienos moters, nes ją labai 
erzino trumpos suknelės, da-

/

i ... Beje, rūkyk Old Gold' 
Cigaretus — nėra nė kosulio 

"vežimc."Šiame laikrašty nuo- 
žytos lūpos/pudruoti veidai Įat telpa komiški skelbimai 
ir kirpti plaukai.

Kai anūkas švelniai jai! 
išdėstė, kad dabar yra visur ir 
tokia 4nada, ji apsiverkė ir Oold Cigaretuose 
tarė* ------ < į Kosulio Vežime/
“Geriau reikėjo manęs ne-.-------------------——

gydyti, palikti beprote, negu 
matyti dabar visus bepro- |<r ’ '
v* ą ącius. W -

120 VALANDŲ ŽEMĖJE
Statgarie (Vokietijoj) vie

nas žmogus apsiėmė 120 va
landų - išgulėti stikliniame 
grabe. įkastas žemėje. Kai 
po sutartojo laikei grabą at= 
kasė, žmogus'iš jo išlipo gy
vas ir sveikas. Jis buvo sa
ve apmarinę^ perdurdamas 
adatomis ausi; 
kaklą. Išlipi 
truputį va: 
šaukštus koi

is, žandus ir 
•s jis paprašė 
Įens ir kelis 
3. Gulėdamas 
[etekd 10 kilo- 
■c * \Nįi

OLDGOLD
JUOKAI

“Aš nežinojau kad 
f 

nauskai turi dvynus.
“Mano-brangioji!

įžymaus kartūnisto Briggs. 
Sek juos . . . skaityk juos 

persitikrink, kad Old 
Nėra Nė

ŽENKLAI

< Laisniuotas Grtborius
• X • • • ' ' '

Laikau automobilius dėl veseli- 
jų, KnMtynų ir jum paaivazi- 

n6jimo,pighūnAkHi...J
1«2 Brodway,&>o4*M^
Ofiso Tek Sol B&fe

ŠIS ŽMOGUS BUVO VISAI 
SILPNAS IR NERVUOTAS

- ■- —.—.. « -•

;1 Idfr? G.'AV.- AMeiščn, 1^ Bažine. "Ran&, 
gurėdamas 75 metus amžiaus buvo ši
sai silpnas, nervuotas i r/turėjo inkstų 
Ir kepenų trubelius. Jis sako! “Aš jau 
X*cu išvartoj^ daug visokių gyduolių, 
bet gavau didžiausią pagelhą nuo Nuga- 
ATone- negu iš kitų p-duolių, kurias" bu- 

Jvau vartojęs.” Nuga-Tone prašalino jo 
Į ligas, suteikė jam naują stiprumą ir 
■ jėgą ir ajis pasunkėjo.- Jis yra Y-ienąs 
iš daigelio tukstapčių kuriems Nuga- 

;• Tone pageliojo. į, • j.
' : ' * < ♦ • C i

Nuga-Toųe taipgi yra geros nuo skil
vio trubelių, prasto sųietito, silpnų ner- 
yų,” Užkietėjimo, nustipusių kitų orga
nų, praradimo svarumo arba .nusilpuė- 
jimo, nervingumo ir raumenų neveiki
mo. Garantuojama, kad pagelbės, ar
ba jums nieko nekainuos. Nusipirklt 
butelį ir pabandykit jų didelę vertę. 
Apsisaugokit nuo pavaduotojų — reika
laukit tikrų Nuga-Tone.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
SOUTH BOSTON, MASS. 

DR-JOS VALDYBA
Pirmininkas — Antanas Navikas, j

702 E. Fifth St.. So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm. — Juozas Jackevičius,

92 SatVyer Avė., Dorcliester, Mass. 
Prot. Raštininkas — Leonas švagždis,

111 Bowen St., So. Boston, Mass. 
Fin.'Raštininkas — Kazys Kiškis, 
. 366 Broadivay. So. Boston, Mass. 
Iždininkas — Vincas Kališius,

67 -G Street: South Boston Mass. 
Maršalka — Kazimieras Ambrozas, 

--492 E. SevenHi St., S. Boston. Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus kas 

piru^ 
antrą valandą po pietų, parapijom

1 salėj. 492 E. Sėventh St., So. Boston, 
Mass.

ne<lė!<lieiiį kiekvieno mėnesio

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ.

VALDYBOS ADRESAI
Pirmininkė — Jieva Mnrkslenė,

625 E. Eighth St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkė — Ona Židoniene.

11 Monks St.. South Boston. Mass. 
Prot. Raštininkė — Ona Slaurienė,

443 E. 7th St.,.So. Boston. Maso 
Telephone South Boston 8422-R. , 

*!n. Raštininkė — Bronlslava Ciunien-
29 Gould St.. W. Roxhury, Mus* 

Iždininkė — Ona Staniuliuiė.
105 W. 6th St., So. Boston. Mas> 

Tvarkdarė — Ona Mizgircrtenė,
1512 Columįia Rd.. So. Boston. Mate 

Draugija savo susirinkimus laiko ki 
antrą utaminką kiekvieną mėue? 
’:30 vakare, pobažnytinėj svetainė* 

Visais dr-jos 'reikalais kreipkitės pa> 
proto kotųraštininkęlaiškutrrtelefonu

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINM 
DR-JOS VALDYBOS ADRESA?

Pirmininkas — M. ZlaOt,
. 539 E. Seventh St, So. Boston, Ma» 

Telephone South Boston K252-R.
Vice-PirmlrdDkas — J. Petrauskai 

- 24 Thomas P. So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas — J. GUineckis,

5 Thomas Pk., South Boston. Ma»- 
Fin. Reštininkas — M. šelkla

366 Broadvvay, So. Boston, Mąstą. 
Kasleriufc — X Naudžlunas,

885 E. Broadvvay. So. Boston. Ma»» 
Tyarkdarys — J. Zaikia,

7 Wlnfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečb

j nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2-ra v» 
; landą po pietų, parapijos stelėj, 492 h 

■lovon R/tafon Mflvp

L. Švagždys. 
Boston. Ma» 
Mickevičius.
Boston. Mas> 
M. šeikis.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša.

225 L Street, South BostoD. Mam. 
Vice-Pirmininkas

111 Boven St, South 
I»rot Raštininkas — V.

405 Third St.. South 
Finansų Raštininkas —

366 W. Broadway, So. Boston, Ma» 
Iždininkas — V. Balutis.

36 Mercer Street, So. Boston. Mas> 
Maršalka — P. įJučka,

393 Fifth Street South "Boston. Mass 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu 
vai. po pietų. Parapijos Salėj, Septin 
ta Gatvfi. South Boston. Mam

 ' . -

TeL Norvood 1608

E. V. WARABOW-
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIU8 
IR RAL8AMU0T0JAS

v. . . ■" S*

117P WaSHTNGT0N strsbt 
Norwood, M&sl

Sausio 25, Nonvood, Mjasst 
Saus. 27, Providence, R* IK - 
Sausio 29^ ^Darbininkoy 

konėcrie s) Boston, Mass; 
(verks ir ašaros Vanagas)45 

Vasario 3, Montello, Mass, 
Vasario 5, BrdokIyn,'N7V 

(po piet 4 vai. y’ra.nsfigurft»- 
tion sale ) ‘ ‘ *■'I •

Vasario S, Wilkes Bario,

Vasario 10. Seranton, Pa.
Vasario II. Philadolphia,

Pa. ----- ■ ; 7!"^
Vasario 18-19, Piff.sburgh,.;>^ 

J2a-___v..... ------------- < • '
Vasario 20. Dayton, Ohio.
Kovo 18, Chicago, UI. 

(Meldažio svet. pabaigtu-. 
vės). ■ v \

Nesigailėsite išgirdę Va
nagaičio juokus. S.u juo kar
tu keliauja pianistas M. Yo- 
zavitas, iš kurio reikia ste
bėtis kaip jis moka pianą 
groti. " * . 1 .

Paskutinės Šarkio mušty-' -# o
nes jau bus ant programos. 
Kas negalėsite išgirsti Va
nagaiti koncerte, tas nusi
pirkite jo rekordų.

“Darbininko” name, prie E 
gatvės, ant rendos didelė krau
tuvė. Tinka, sandėliui, dirbtu
vėlei arba šiaip kokiam bizniui. 
Renda prieinama. Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366 Broadway, So. Bostin. Tel 
S. B. 0620.

Tel, So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O/«io valandos:

nno 9 ik! 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakarį. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne 
dėldlenlals, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

I


