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•BRIDGEPORT,: Cfc 
landžio 26. — Jack Dėl 
smarkiai trainiruojąsi 1 
štynėms su Sharkey, k 
įvyks New Yorke< balai 
JKr (t* Sako, i kad' I )e}an

7 ’ F--•

gavęs kinką drebėjųrfą 
nojęs. kad Sharkey yri 
riausianie kumštininku 
katos stovv. J:

. PROVIDENOE, R. I., ba
landžio 26.— Čia nuo senai 
neva katalikai prancūzai bu
vo užvedę bylą prieš vysku
pą William A Hickey ir ka
taliką bažnyčią korporaci
ją Idoj valstijoj, reikalauda
mi duoti apyskaitą iš su
rinktą pinigu statymui -ka
talikišką aukštesnių. mokyk
lų.

Tie katalikai, kurie užve
dė bvlą, vra ekskomunikuo- 

' ‘ ' X.

ti. Jie perėjo visus teismus.. 
Dabar Aukščiausias šios 

valstijos teismas ją bylą iš-
♦ -

metė ir dar kartą pažymėjo, 
kad civiliai teismai nesiki- » -
ša į Bažnyčios reikalus.

tvę darbinin- 
i© kompanijos 
įkapoti algas.

kalėjimo bausme.
. Povilas Gotautas nuteis
tas užsimokėti $50.00 ir at
sėdėti mėnesį kalėjime; Vik
toras Jozėnas, kuris irgi 
kaltinamas mušime, nuteis
tas, užsimokėto $25; Juozas 
Sinkevičius ir Mikolas Ka- 
mandulis už ardymą ramy
bės nuteisti užsimokėti po 
$20.00.

Jie visi apeliavo. Sako, 
kad mušeikas išbylavęs ir 
visas bylinėjimosi išlaidas 
padengęs ir padengsiąs vie
nas biznierius, buvęs kata-

FALL RIVER, Mass. — 
Čia sustreikavo audėjai ir 
prisidėjo prie kitą jau nuo 
seniau streikuojančią darbi
ninką. Thomas F. McMa- 
hon, tarptautinės tekstilės 
darbininką a prganizacijos 
pirmininkais pranešė TTnited 
Textile Workers linijai, kad 
jie kovosią bendrai. Be to, 
jie reikalausih pakelti algas 
virš to ką kompanijos nori 
numušti.

Tekstilės darbininkai smar
kiai organizuojasi it rengia
si prie kovos iki pergalės. 
Jeigu tik bolševikai nesuar- 
dvs vienybės, tai kovą tikrai 
laimės.

T i
G&’NEVA. — Jiuigt. Val- j -

stjios įteikė šešioms didžiu
lėms valstybėms nekariavi- 
mo projektą. Toks projek
tas įteiktas ir Tautu Sąjun
gai. Dabar praneša, kad 
Tautą Sąjungos jVfrsunės 
pritaria tokiam projektui ir 
ragina pasirašyti nekariavi- 
mo sutartį tarp šešių didžią
ją valstybių’ kad išlaikius 
pasauly taiką. x

JUNGT. VALSTIJŲ 
NEKARIAVIMO

' PROJEKTUI—

TAUTININKŲ REŽIMAS 

—Reikia pripažvt kad tau 
tininkai “laikyt 
visus—-moka. Niekas negali 
nei ciptelt. Šlušat į molčat! 
Bet fermentaciją ėlha IšTTT 
universiteto.,.. tai Lietuvos 
mielės... studentai pradeda 
kelti triukšmus prieš tą rė
žimą.. .ar jų balsas bus iš
girstas ir tinkamai įvertin
tas tai yrą svarbus klausi
mas. Aš manau kad tie, kam 
tas yra taikoma, tą balsą gir
di ir stengiasi jį... užgniaužk 
ti!.. kad tylėtą... kaip ca
ro laikais...' bet su jaunuo
liais toje srityje kova ne
lengva. .. mielės gal surau- 
gvt visą tešlą, o ją -vistimo- 
si sąlygos vra geros—“šiliu- 
mos” užtektinai. ,

Kunigija varžoma konkor
datu, bet svietiškiai laukia...

WASHEN
• « ' ■ »• -J į
Amerikos Ik 
išdavė čarte 
organizavusi 
000 darbiu 
Motors komę 
Kanadoj, -tį

Susiorgani 
kai pasiprieš 
.pasiryžimiH- 
Darbininkai, 
jant Darbo : 
vą laimėjo. *.

DV1O1
L Z : ■ J . <s- ii» ■ v r.

teismas, kad Sinclair ka
“Bet Sinclair turi‘.^ 

daug pinigų; kad j f Putei 
Mes turime išleisti'' įsi 
/mišj kad nė vienas žipb 
kūris turi šimtą "milą 
.ddlerių, neturi būt te 
mas.”

Smerkia ir kiti sėnafii 
tokį nuosprendį. •

Kur, teisybė ?
SlNCtAlR DAR NE^įj 

LIUOSAS NUO BYL 

iVASHINGTON,
Pasibaigus konspiracini 
lai, ’ Senato komisija/Są 
šiąugeliškų boną bylą j 
Sinclairį. Bet dabai£ 
daug lengviau išsisuki 
kits išteisintam konšpij 
JOJ. •'»£

Roberf Stewart iš „vi 
gos. Indiana Standan 
kompanijos direktorių^ 
jau prisipažįsta; kad jis 
ves $759,500 vertės $ 
kurie buvo supirirtrJjM 
lįskit būdin Sako, 'kįŽ 
dabar išteisinus 
galis viską pasakyti^

misteriui, ko
: f t -.r . “ ■

Jam ministeriaujant buvo 
kaip kurioms organizaci
joms duota tam tikri kredi- 
lMi,< kurioi^ sifhEos buvo iš
leista politiniams tikslams.

Krupavičius už tai tą įs
taigą vedėją nepatraukęs 
atsąkomybėn.Delto manoma 
jam iškelti kriminalę bylą, 
už nenubaudimą valstybinią 
lėšų eikvotojus, politiniams 

‘tikslams sunaudojusius pi
nigus skirtus kitiems reika
lams. / <

Gręsia kalėjimas apie 2-3 
metus ir būk išsiteisinti ne
są galimybės. 2

Bet važiuot j . užsienį pa
sas Krupavičiui duodama. 
O Trimakui ir kitiems kaip 

" kurjerės jau pasą neduoda. 
// -Bistrao tebesėdi'užsieniuo-Įkas Jtius toliaus 
•se..:; ‘ J S. K.

251 —^Yįetes.Jįgprtįriėje mi- 
rė*nuo pladcių ūžctegimo la
kūnas W>yd Bennett. Jis 
lėkėXorlaiviu*į pagelbą vo; 
kiečių lakūnams, ant Green: 
4y salos ir sušalę. Gavo dvi
gubą plaūčiu užd^imą.ziGa- 
kūnas' Lindbčrgft; greituoju 
orlaiviu nnYežė iš New Yor- 
ko į Qufbe£ “serum,” bet ir 
tas nepagelbėjo.

, Bennett buvo įžymus la
kūnas.

x Jie Apeliavo . liką uveikėjas” AL J. Jei- 

liame'teisme įlyko byla „į s>«If taip khlba mušeiką sa- 
sumušima šv. Rokohetu^ą^V11^^’f "t 
parapijos klebono kun, J? Tal 'b^M turės kuo di- 
Švagždžio. . džiuotis, kad ir ją vardai

' / f>!«’_ pateks" y teismo* raportui,
Kriminaliame suole sėdė- ir rnž> įabai’ negarbingą 

jo Povilas Gotautas, kuris darbą. O gailiems garbini 
kaltinamas buvo, už sudau- ^§ 2 . < >. ..// ; j . > ; /
žymą akinių ir prakirtimą > _______ ~ . •>
akies, Viktoras Juzėnas,^0KIETn0s 
Juozas Sinkevičius ir Miko- _ 
las Kamandulis. I 'P JOS NUOSPRENDŽIU 

Nors kun. J. Švagždys bu-- , •
vo jiems dovanojęs kiek tas Valdžia Draudžia 
lietė jo asmenį, bet valdžia Streikuoti

sulig. įstatymų, ją. ąepaloido. BERLYNAS. — Čia nub
Teismas rado juos kaltaif beirai ėjo kova tarp mainie- 

ir visus nubaudė pinigine i4rią ir kasyklą savininką dėl 
kalėjimo bausme. i algą.

Mainieriai reikaląvo pa
kelti algas ant 15%. Darb
daviai nesutiko. Buy^guda- 
ryta arbitraeijos komreija. ’

Arbitracijos komisija nu
sprendė, kad kompanijos al
gas pakeltą ant 8%. Abr pu
sės priešinasi tokiam nuo
sprendžiui. Darbininkai no
ri gauti tiek, kiek jie reika
lavo, o darbdaviai nenori 
mokėti nė 8% daugiau...

Darbininkai norėjoj pa
skelbti streiką, bet valdžia 
uždraudė jiems streikuoti.

WILKINS NUO ŠIAURĖS
GRĮŽŠ LAIVU Į 

Norvegiją

LONDONAS 
kad kap. G. H. Wilkins, ku
ris orlaiviu nulėkė prie 
Šiaurės žemės ašigalio, ža
da grįžti į Norvegiją laivu; 
Norvegijos laivas Mina jau 
kelionėje į Green Harbor, 
Spitzbėrgen. Spėja, kad a- 
pie šeštadieny jis bus prie 
salos. .

SCRANTON, Pa. — Pra
neša, kad Juozas Mažonis,. 
suspenduotas: nezaležninką 
kunigužis, ją “biskupo” 
Gritėuo namuose, bal. 21 d. 
bandęs pasidaryti sau galą, 
peiliu perpioyęs gerklę,

Nezaležninką “biskupas.”

* 14,000,000 Darbininku Pasi 
priešino Prieš Britanijos 
Pasiūlytą Amendmentą

GENEVA 
milijoną oi^auizuotų darbi
ninką pareiškė protestą 
prieš ’ Britanijos, pasiūlytą 
projektą pataisyti Washing- 
torto 8 vai. darbo tarptauti
nę sutartį.

Protestą pareiškė Intei*- 
national Federation of Em- 
ployes and Technical Ex- 
perts, Įnterhational -Ilnion 
of Nations Associations and 
the Intemational Labor 

* į 

ai>

Gritėnas sako, kad jis nebu
vęs namuose kada Mažonis 
atvažiavo pas jį, o tik su
grįžęs užgirdęs dejavimą ir 
nubėgęs į viršų ir išmušęs 
užrakintas kambario duris 
radęs jį paplūdusį kraujuo
se?. / • •' .. ,k .

• * ■ * r t į ■

Mažonis buvęs nezaležnin
ką klebonu North Scranto- 
he apie pony metą atgal. Po 
to, jis išvyko į Philadelphią. 
Į Scrantoną pribuvęs tik ba
landžio 21 d. j

“Biskupas” Gritėnas bu
vęs išvažiavęs ant savo far- 
mos Lake Winola. Grįžęs 
apie 4 vai. po pietą.

Policija negalėjus pilnai, 
sužinoti žūdyihdši priežas
ties, bet mano, liad Mažo- 
nio “ kubeliai ?, prisidėjo; 
nuo jiį tikybinių įejkalų. '•

^fobąiis betyrinėjant poli-, 
cija mano, kad Mažonis at
vyko čia atgauti kunigystę 
nuo Gritėrio. ‘LŠrodo, kad _ ____
jis-Trikatevęg,' kad ^rpadėtų TdtSiio 
Gritėnas ant savo farmos, nas ■ ai 

vietą. Sale Mazonio rasta ro zpri< 
kraujuotas kišeninis’ peilis: ■ nadoj,

Platesnis aprašymas telpa pradėti 
6 puslapy^ į ' - >1 pą. Be

ga nuo ledo pakilti. Tad la
kūnai nusprendė 'orlaivį 
“Bremen” palikti ir baigti 
kelionę Fordo orlaiviu, ku
riuo iš New Yorko atvežė 
dąlis ir atvažiavo meęhani-.

Paliete šešias Pietines
Valstijas

Sunaikino Tūkstančius Namą 
ir Oyvyhią

ATLANTA, Ga., Baland.
26. — Pot.vinys šešiose pie
tinėse valstijose išvijo tūks
tančius žmonių iš namų. 
Daug žmonių žuvo ir dar 
daugiau bebėgdami skau

džiai nukentėjoPV andu 
griovė ir .nunešė tūkstaj 
namii.-.

Naujas pntvinyg,. 
žemesnio j daly Alaba 
Beari ir Tombigbee; 
Mississippi pakrančių 
šiaurės Floridos valstib 
ventojams. Nuostolių, 
padaryta iki $6,000,000.

Jis Būva Kaltinamas Sąokal- 
., by Apiplėšti • Jungtines , / 

. Valstijas .!,••• 
WASHINGTONJ). C.— 

Pereitą šeštadieny čia pasį- 
bąig^-garsioji Teąppt Dpm? 
byįaf - JįAŪejaps,, karalius. 
Sim;laU -a buvo.. kaltinamas

; . ...»t. *• ti 1 o /- z«• > t.

konspiracijoj — suokalby su 
Albert' PtftJ, 6uvte?iuvvidaus 
reikalų ministeriž apiplėšti 
Jungi, Valstijas išrendavo- 
jant aliejaus šaltinius. /Bu
vo prirodinėjaina, kad Sinfe- 
lair tuos aliejaus šaltinius 
gavo nuo- valdžios per ky
šius. Nors įrodymai laivo 
aiškūs, bet > milijonierius 
Sinclair išsisuko. Džiurė jį 
išteisino. /Dabar visi sako, 
tai teismai jų teisti negali.

Po šio nuosprendžio “not 
guilty” Sinclair/pareiškęs, 
kad jis išankšto žinojęs, kad 
bus išteisintas.

Senatorius Ndrris iš Ne/ 
hraskos pasipvktino tokiūd 
nuosprendžiu ir tarp kitko 
pareiškė t “Kiekvienai žino, 
jų tarpe ir Aukščiausias

I I



0H,BO%KOKS TAI 
PAJAUTIMU?

XIA JUMSPIRM^

Oį lenkų kareivių de 
inijos peržengimą plė- 
ūao tikslu pranešta 
kardono viršininkui.

o pastatyta sargy- 
mvo manyta, kad 
plėšikavimai gali

departmentz? • i» * _ ‘t - i 1 j,’ >'y. >* r*.
A Their duty is to arrest and ipųnish anyionu 

vyhom they find ftsing short wei^hta oi measures.
8Q. Are employers and employęes sometimes 

guSty of unfair practices in their dealings vfth each 
other?z /

A. Yes, if an’erHpbyerey<T-works.QT.jindexpays

f r i - t ~ '
’ IR KUOMET CIGARETĘ PAKELIO VEOE JUS į 
PAGUNO^ PER KETURIAS NERŪKYTAS OIEMM

SULAIKYTI KOMUNISTI
NES LITERATŪROS 
. PLATINTOJAI

Radvilišky sulaikyti ko- 
munistinės ‘ literatūros pla
tintojai pil. Kaimas Janke
lis ir Sligytė Šoriu?

. s—

VALDININKAI

Susisiekimo , ministerijoj 
atleisti trys valdininkai: e- 
konominės tarnyboj virši
ninkas p. AugustAitis, ko-' 
jnenws viršinin
kas p. Masiliūnas, ir p

SonkauliAi ar ne son

KAULIAI, BET, A$ TURIU 
u&irukytl

5. K. Kaip mes galime kontroliuoti armiją Ame
rikoje? ' •? . *,

• Tkonsiiiacijtt nusniie, k<xxi »tHigTv8ars iw- 
gali-skirti pinigą armijai vienu kartu daugiau, kaip
* • ’ ■* . • W — « • N « *“ 1 • A* . «

- ■ ■ - -—— 

Pyjautimas?

Į^fįĘp^i, kovo mem-17 d; 
^žž^Įal.'b lenkų karei- 
hl • y peųėjo demarkliniją 
šių pakartoti savo plėši-

kareiviams peijėjusz de-' 
irklini ją 45 žingsni tismū- 

pusėje sustabdė šūkiu 
siąČia eina,” o išgirdęs 
ikų komandą ir ginklu 
Įstojimą paleido i -juoa 10. 
rim Lenkai atsakydami 
ai7 Šūviais pasitraukė at-

'as Ir Puikus
• - J - - . _

r KbATPĖ^zY.^Ifįnae' 

vežėjas'Klaipėdoj, be tiesio- ' 
ginio savo užsiėmimo, daž
nai vaginėdavo smulkmenas, 
už; ką jau buvo baustas 1 
-meto; ir 7 mėn —kalėjimo. 
Šiomis dienomis teismas jį 
nubaudė dar 3 mėn. ii- 2 sav. , 
kalėjimo už vipną vagystę— ‘ 
nesenai jis buvo pavogęs 5 
vištas. t -. -

5. Q. Hę# tte army in America?
Al bur Oąnstitųtion provid.es that Congress ean- 

not vote money for the army for more than two 
years ąta rime, and the people can contool it by 
refųsing to vote the money. ; /

6. Q . Why is it not necessary for America to
maintain alargeanny? \

A Because o«t army Įs for defence only, and not 
io take territory from other peoples. ‘ ' .. j

7. Q. Gan the UnitedStates increase her army 
rapidly if need be?

Ą. Yes, we rapidly inereased our small army In 
the World AVar nntij it iiicluded about 4,000,000 
mėn. .

8. Q-What will help to prevent wars?- ' ,
A. The grov th of better understanding betwėea 

countries and Jhe ėstftblishing of meąns to settte 
disputo whėp thėy arise. ’ •

. :... aptrinti

PREVENTING FRAUDS
"s/r . V» . ■ Lesson 1.

1. Q. What do people wish to accomplish in their 
deadingswitheachother? ,• ■ './

A. People visa tp prevėnt fraud in their dealings 
with eadi othėr.’ ’ ’ ' - ■ . '

' 2. Q. What is fraud? ; ■j .. , - ,
A. Fraud is an unfair method of dealing with 

others by vvliich many people try to get 'what does 
not belong to them or to keep' dtherš :fr6ih having 
wbafistheirs; • « • ’ i- 3. -i į • ;, -4.' ;

3. Q. Is it good poliey to deaHairly with others?

A. Yes, because if unfairness is permitted to one, 
all suffer. . _'•> r r / ■

4. Q. Arę laws passed to punish fraud apd ąn-
fair dealįng? ; - , ,, z<. į<

A. Yes, because unfair dealing is a form oi steal- 
i ' r i « J 1 : r j ' * , • Z>

1 ' ; . • . . . .

5. Q. What is one of the*commott ways <rf ftiud?
A. One of the eommoh ways of-fraUd is to‘giv6 

short weights and jneasurerih the sale of goods. j r
6. Q. Do Statės and cities try.to protect #tęir

citizens from fraud of tins kind? -
. A. Yes, they have departments. of weights and 
measures to’test the? veightš and nieasures used. ’ V

■_ J ____ L 7.. .........................• . .. . . ■-

L. KATALIKĖS MOTERYS 
RENGIA PARODĄ ,

KAUNAS. — Kartu su 
L. Katalikių Moterų Kon
gresu š. m. birželio mėn. 
29-30 d. katalikės moterys 
rengia didelę, įdomią ir pa
mokančią papodį x

Paroda susidės iš šių sky
rių: ?'

1. Tautodailei Skyrius. 
Šiam mskyriui vadovauti 
sutiko A. Tamošaitis, Mo
terų Meno Amatų Mokyklos 
mokytojas, Meno Mokyklos 
Aukšt. Skvr. klausytojas.

Tautodailės Skyrius - tu
rės šiuos skyrelius:

a) Senoviškų rūbų ir i- 
vairių papuošalų. ’ /

b) Kilimų.
ė) Rankdarbių.
2. Pamokomasis Skyrius. 

Šiam skyriui vadovauti su
rengti sudaryta komisija iš 
j. A. Gervaitės—Dumbrie- 
nės, gydytojos Kaupelytės- 
Ragaišienė ir p..K. Konku- 
levičaitės. Šis skyrius turės 
šiuos skyrelius:

a) Motina ir,Vaikas.
b) Moteris šeirrifniiike: 

cambarių įrengimas, virtu
vė, konservos ir^Amąra.

c) Motė riš spaudoj. .

- d) Moteris mene.
Parodą tvarkyti yra kvie

čiama atskirų sričių žinovės 
—specialistės-tAi.

Užsimota daug, tik tenka 

tikėtis, kad Dievui padedant

SUMUŠĖ ELGETĄ IR 
APIPLĖŠĖ

L ? ♦. ’> .. •

■* BETYGALA (Rasėinių 
apsk.). Kovo 24 d. atvykęs 
policijon elgeta Abukavi- 
čius pranešė, kad jam išėjus 
iš Betygalos du nepažįstami 
vyrai pradėję jį mušti ir rei
kalauti dokumentų. Pas
kiau liepęs vienas bučiuoti 
“ponui” į kojas. Kai elgeta 
puolęs bučiuoti, šis jam spy
ręs į galvą ir vėliau atėmęs 
iš jo 30 lit. 50e. pinigų. Pa
gal nusakytas žymes polici
ja nustatė, kad tai bus dar
bas Tarosij. k. -piliečių. .

6. K. Koki yra paprasti suktybių būdai? 
A. Vienas paprasčiausių suktybės būdų duoti ma- 

žesnj svarą iri trumpesnį saiką parduodant.
, K. Ar Valstybės ir miestai stengiasi apsaugoti 
savo piliečius nuo tos. rūšies suktybių?
, A. Taip, jią turi svarų ir saikų departamentus, 

kurie patikrina vartojamus svarus ir saikus.
7. Q. What is the duty of the officers of these 7.'K. Kokios yra to departamento valdininkų 

priedermės? *’
i / A. Jų priedermės yra areštuoti ir bausti kiekvie

nų sugautu vartojant mažesnius svarus ir saikus.
8. K. Ar būva kartais kalti samdytojai ir samdi

ninkai už neteišes praktikas elgimosi tarp savęs? 
■ . A. Taip, jei samdytojas perdaug sunkina ir ne- 

jdamnka^savo įmonėms, arba-samdininkas vengia sa- 
aradarbo, 4i« yra k&ltas už suktybę ir neteisų elgi- -

•• .. „ 

-—;PAR8H)AVĖLIB " c*ai

1919' metais, kai lenkų 
kariuomenė okupavo Piva
šiūnų valsčių, vietinio gy
ventojai— Lietuvos pilietis 
Bronius Grinęvičius stojo 
lenkams tarnauti. Būdamas 
lenkų policijos .viršininko 
padėjėju visaip kankino vie
tinius gvyventojųs lietuvius. 
Taip kartą betardydamas 
paimtą lenkų nelaisvėn lie
tuvių 10 pešt, pulko karei v 
Asakevičįų, visaip grasinda
mas vertė pasisakyti kur 
stovi pulkas, jo vadovybė ir 
k. Važinėdamas po kaimus 
agitavo vietinius gyventojus 
-stoti lenkii ? kariuomenėn. 
Lenkams bėgant Grinevičius 
stojo valsčiaus valdvbon 
tarnauti.
$ . Už jh-ifešVąlst|i3ihį Veik i- 
mą Grinevičius buvo šiomis 
dienomis* tėisiainas Apygar
dos teismo Alytuje.
■ 'y- * ' t ’ r t • ’‘

Teismo posėdip Grinėvi- 
čitis pristatė Pivašiūnų val- 
sčiaus’tarybos nutarimą, ku
riame tarvba visiškai išeida- 
ma iš -savo, kęmpetencijos ir 
nežinia kuriais« motyvais 
tvirtina, kad Grinevičius 
tarnavo lenkų valdžiai dėl 
materialių aplinkybių. Vė
liau apskrities valdybos per
spėta* tokį savo “liūdijimą” 
atšaukč*-

Apygardos teismas Grine
vičiui užlSriešvalstybinį vei
kimą davė pusantrų metų 
sutikiu jų darbų kalėjimo.

APSAUGA NUO SUKTYBIŲ
1 Pamoka i. ’ /

. 1. K. Ką žmonės nori įvykdinii jų santimuose?
J • . \ t T. A .
:-Vs ’ '. >; f :- y-—-*J

„ Ą. Įmonės iipri apsisaugoti suktybių sentikiuose 
tarp savęs. -i; r
. 2. K. Kas yra suktybė?" J f ; ;

’A Suktybe yrą neteisingas elgimasis su kitais, 
kuriuo nekurie žmonės nori' įgytėtai, kas jiems ne- 
prigųli, arba sulaikyti kitus įgyti, kęs jiems prigulk

j A 'v'- 't -
. 3, K. Ar gęra yra politika elgtis teisingai su ki

tais? >v;
r' - j - t ’ ‘ .

A. Taip, nes neteisingumas leistas vienam, kenkia 
yisiėiąš.’ •' . i

A K. Ar išleisti Įstatymai bausti suktybes ir ne- 
teisų elgimąsi? 1 ‘

isto H^3Vp5»ažiQje jie 
jjffiįmaG) būk žydai fia- 

pt. mergaitę ir kui-stė vi- 
inėnę keršyti žydams. 
jĮjbęg-ri'  ----- :—ų

jįŲV KAREIVIU - 
PLĖŠIKAVIMAI

LAUNAS. — Kovo mėn. 
^ntd^į 5 lenkų karei- 
i demarkliniją iš-
tiš ūkininko šeštoku Jo> 
jyv. Kąlviškių kaimo rū- 
kėlet^s maišų bulvių.. 
iš lefJkų kareivių plėši- 
M^įibųvo pastebėtas 
»J ’p&šienio sargybos ir 
ąt pėdsakus .nustatyta, 

būta 5 žmonių.

įtintas Vidutis Pasų Išda- 
nas kilusiems is okūpųo- 

tos Lietuvos

ęko patirti, kad vidaus 
ąlų’m-ja įvedė pagrei- 
į. išdavimą vidaus pasų 
mis okupuotos Lietuvos 
&ams, kurie galės įro- 
; kad jie tikrai yra kilę 
fcaipuotos Lietuvos. ~ 

kilusieji iš okupuotos 
fcVUs ir gyvenantieji Ne-, 
lūusomoj Lietuvoj, tu 
ftato tikrus laikinuosius

IR DAKTARAS STEVENŠii
APttuĮlOJIMA.IR pRAUOlŠl^^fTARJ^

GERIAU NUSTOK RŪKYTI L- 
Į CIGARETUS KURIAM LĄH$dl .JEI J 
t KOSĖSI BUS LABAI SKAVOlJyięau/ -

mi balsuoti už tą sumą, y • . < /. ,
6. K Delko nėra reikalo Amerikai laikyti didele

armiją? . . • '
A Nes mūsų anąija yxa<tik apsiginti, o he grobti 

teritorijas nuo kitą ’ Į /
7. ’K.Ar Suv. Valstybės gali greitai padidinti savo

annĮ^-jąi j^ą? ? ?
A. Taip, mes greitrfi išauginome savo armiją per ’ ' 

Pasaulinį Karą iki 4,000,000 vyrų.
A gaH ąpaauypti ąįo Įmrą? -
A Išanginimas geresnio susipratimo tarpe šalių 

ir įsteigimas priemonių, kurios sustabdytų iškilusius 
ginčus.* • • ' ' '

'■••B,E1FĖ AGlT

provid.es


K. K. u

>

Mažas Įnešimas - Lengvos Sąlygos
f

VBattei

i

K.

t

. r&

prie radiatorio mūsų vartotų karų, paro
do vertės garantiją ir tikrai užtikrintą tūk
stančius mylių pasitenkinančio patarnavi
mo. Jeigu manai pirkti vartotą karą, ateik 
į mūsų salesriiimą ir apžiūrėk mūsų “O. 
K. ’ ’ perdirbtus karus.

Tilte Car 
hds been carefully 
checked and recon- 
ditioned where 

necessary
”L-1

y /. Pastaraisiais laikais Ka- 
. J - talikų Bažnyčią platiną 
Į ’ da«£ pamaldumo prie šv.

Juozapo. Ypač pavasario 
metu, Kovo ir Balandžio mė
nesiuose gži.rbr šv. Juozapui 
skelbiama labai uoliai. Baž- 
nytines draugijos, ypač Tre-

'•t

thiinkai,. apsirinko jį ypa
tingu savo globėju. 7 Darbi-

• v » • %

ninkai vis labyn ir labyn
<

glaudžiasi prie šv. Juozapo, 
nes jis—buvo tikras tkirbo. 
žmogus, savo kaktos prakai
tų uždirbdamas kasdieninės 
duonos. Jo intaka žmonijoj

, jis tur Mf bus

sios perspėtas nusiramino ir 
toliau ją globojo. Kuomet į- 
vyko V. Jėzaus užgimimas, 
šv; .Juozapas jau pilnai žj- 
nojo,> kad tai Dievo Sūnus ir 
su dideliausia meile atidavė 
jam garbę. Po linksmojo V. 
Jėzaus užgimimo prasidėjo 
vargai ir sielvartas. Štai 
lingeias pasakė šv. Juoza
pui, kad Herodas nori nužu
dyti Vaikelį ir liepė jam 
bėgti į Egiptą, svetimą šalį, 
žiemos metu, be jokio prisi
rengimo-prie tokios tolimos 
ir vargingos kelionės. Te
einu šv. Juozapas nė vieną 
akimirksnį neprieštaravo

pirmiau negu V. Jėzus buvo 
nukryžiuotas, nes Evangeli
joj nėra pasakyta, kad po 
Kryžium būtų stovėjus ir 
šv. Juozapas. • Ir Švenč. Mo
tina jau tuomet neturėjo 
globėjo, nes V*. Jėzus pave
dė ją šv. Jonui globoti.

Anot šv. Rašto, šv. Juo- 
zapas buvo teisingas ir ty
ros širdies žmogus. Turėjo 
būt teisingas, nes kitaip Die
vas nebūtų jam pavedęs to

vinio. -Prie

amatninkas. Turtų sau ne
susikrovė, užteko jain, tiek, 
kad galėtų pragyventi, bet 
užtai krovė sau turtus ten,
kur nė kandis neįkanda, n« 
rūdis nesuėda. Jo akys vi
suomet "buvo į daygų nu
kreiptos, užtai jis šiandien 
tenai su Dievišku Vaikeliu 
viešpatauja ir mus užtarau- 
ja. ■' r'

Koks puikus pavyzdis mū
sų darbininkains sekti!

% ♦ • ’ 7

V Motor_______
yRadiator 
vRear Axle \
V Transmission 
vStarting —. 
vLighting 
vlgnition

• >

VALIO!! _ VALIO!!

4

Z

Be Jokiu Persėdimu
* \

(

►

J 6.

1.
7.

2.

8.3.

4. 9.

5.

10.
f..K

Chorams Dainos:

t
I

*

Chevrolet~tari4ietuvišką skyrių, tad kuo

met ateisite klauskite lietuvio salesmano.

bažnyčioje, 
ištarė tiiok 

žodžius: 
manęs ieš-

Mes turime toki karą kuri tamsta nori ir 
ta kaina kuri tau patiks—ir mūsų sąlygos 

_ kaip paprastai labai prieinamos — žemos 
kainos.

kilis Lietu? 
visas pastnr®* 
nhis j«pn<lž;os l

FORDUKAS (Poūpuri S 14 
dainų. Vyrų chorui ir soprano, 
daug, lengva dainuoti).

Kas tau sako, kad galima 
praturtėti kitokiu būdu, negu 
savą darbu ir taupumu, * tas 
prigaudinėja tave, kaip pik-

Ičiausias niekias.—B. Frankli-
* - n

Mokykloms vadovėlį “Dainuok II dalis,” imant dideliam skaičiuje, 
me dideli nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į

“DARBININKAS”
366 W. Broadway

BALTIKO AMERIKOS LINUOS 
LAIVAIS

2.. VfiJUŽĖLTS (ilgu, lengva, lyriška 
daina)_____________________________ 35c.

4. MUZIKA MUZTKA (salima šokti 
galima visaip' paįvairinti dainuo
jant) ---------------------------------- ---------- 25c.

Raudonas “O. K.’’ priekabas prisegtas

Kas norite išmokti grąžui irlinksmii dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan- 
čias*Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite).

Q U A L I T Y AT LO

. • j

- na i įvyko jo susižiedavimas 
" ' t su Sv. Marija.

S. •
C į'

g

1928 METAIS KETURIOS EKSKURSIJOS

ant “ 0. K. ” Vartotų Karų

. 10-ties Metų; Lietuvos Nepriklauso- 
mybės Jubiliejaus Apvaikščiojimui 

Kr <

Įminguosius ir« jeigu sugauna 
gyvus susigrąžini atgal. Aš 

J nieko daugiau neimsimu, o tik 
kad kaip nors .išsigelbėjus iš 
Brazilijos vergijos.” . .

Chevrolet Motor Company

£ • • ■T.* • ’ r‘ ’ į ’ * ;

Vanagaičio Dainos
/T v

Solo Dainos:

MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne 
lengva)----------1--------------------------60c.

Aš BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, jnezzo soprano) _________?40e.

LITAI (baritonui: lengvutė, tinka 
“Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va
nago Plunksnos”)_______________ 50c.

GODELĖS (žemam balsui: mergai
tes žodžiai “Van. Plnn.”) 7Š_______60c.

STASYS (tinka “Barbora” iš “Va- 
nago Plunksnos)_________________ 60c.

DUL DUL DŪDELĖ (aukštam bal
su i t lengva, graži)-----------------------50c.

‘ ... .* * v .J

Jeigu jdš Įkanda, tai į

I

r

29-tas Tarptautinis Eu
charistinis Kongresas i

didėja. - Iš visų kraštų žmo
nės kreipiasi prie šv. Juo
zapo, nes šv. Bažnyčia juos 
prie to skatina: “Eikite pas 
Juozapą."

šv. Juozapas, sulig jo gy
venimo tyrinėtojų, gimė, 
Betlejuj, Palestinoj. Bet 
susižiedavimo metu su šv. 
Panele jis buvo nusikraus- 
tęs į Nazaret. Kodėl ? Grei
čiausia kad gyvenimo sąly
gos jį prie to privedė. nes 
Juozapas, nors karališkos 
kilmės, buvo visiškai netur
tingas amatu inkas—dailydė, 
taigi pei-sikėlė į Nazaretą, 
kiek didėlesnį miestelį, duo
nos kąsnio ieškodamas. Te-

metų senelis, kėlėsi nakčia 
ir, paėmęs Kūdikėlį.ir Mo
tiną, padarė tą sunkų žygį, 
čierodui mirus, jis vėl gavo 
perspėjimą nuo Angelo, kad 
grįžtų į savo žemę, nes jau 
javojus praslinko. Ir grįžo 
šv. .Juozapas, su džiaugsmu 
šiuom kart. • Bet jo laukė 
dar kitas sopulys. Štai drau
ge su Šv. Panele nuvedęs V. 
Jėzų i Bažnveia, grįždamas
namon jo pasigedo ir tris 
dienas su dideliausiu sopu
lių ir rūpesniu jo ieškojo ir 
pagal iaus rado 
Čia tai V. Jėzus 
nepamirštinus 
“Kas iš to, kad
kojote? Ar nežinote, kad 
tuose dalvkuose, kurie vra 
mano Tėvo, reik ir man bū
ti ?”

. . Kada mįrė šv. Juozapas, 
šv. Raštas to nepamini, bet

su Sv. Marija.
šv. Juozapas išpradžių ne

suprato Įsikūnijimo Paslap
ties, įr slapią norėjo apleis
ti Šv. Panelę, bęt: Š.v. JĮvaz-

PIRMA EKSKURSIJA
Lietuvių Judamųjų Pa

veikslu Koyporacijos 
IŠPLAUKĖ 

BALANDŽIO-APR. 17 D. 
Laivu “LITUANIA”
Ekskursijai Vadovavo 

JONAS K. MILIUS

ANTRA EKSKURSIJA
“VIENYBĖS”

GEGUŽĖS-MAY 2 DIENĄ 
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai Vadovaus 
ANTANAS KANDROTAS

TREČIA EKSKURSIJA
“NAUJIENŲ”

GEGUŽĖS-MAY 29-tą D.

Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai Vadovaus 
“NAUJIENŲ”, ATSTOVAS

* **

KETVIRTA EKSKURSIJA
LIETUVOS VYČIŲ 

BIRŽELIO-JUNE 16-tą 

Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
KAZYS J. VIESULĄ

r *

D.

arptrmtinįsl 
Eucharistinis Kongresas į- 
vyks nigs. 6-9 dienomis' Sid- 
ney, Australijoje. Viso pa
saulio kraštų katalikui 
plaučs Australijon, kad pa
gerbus Šventąją Eucharisti
ją. Kadangi lietuvių tauta 
labai mažai kam žinoma, 
juo labiaus, mažai kas žino 
mūsų tautos tikybinį nusi
statymą, taigi begalo svar
bu kad išnaudojus visas pro
gas kur tiktai galima pasi
rodyti lietuviams katalikais 
esant. Kadangi Eucharisti
niai Kongresai yra tarptau
tinio pobūdžio Romos Kata
likų šventė, taigi labai gera 
proga parodyti pasaulio ka
talikams, kad senoji lietu
vių tauta vra tikri Kristaus 
sekėjai ir garbina tikrąjį 
Dievą su viso pasaulio tik
raisiais Kristaus sekėjais.

Didelės ir turtingos tau
tos pasiųs šimtus ar tūks^ 
huu-ius .savo, piliečių, 
pagarbinus tikrąjį visų ma
lonių nešėją- mes gi lietu
viai būdami neskaitlinga 
tauta, pasįtenkinsHne'- .bent 
vienu savo atstovu. Tuo' gar
bingu. lietuvių tautos atsto
vu sutiko būti . labai gerai 
amerikiečiams lietuviams ži
nomas, keletą metų buvusis 
A. L. R. K. Federacijos Pir
mininkas Didžiai Gerbia
mas Kun. Prof. Pranas Bu- v cys. ■ w .

A. L. R..K. Federacija y- 
ra išsiuĄfinėjus į Federaėi^ 
gos skyrius ir visas Federa^ 
ciją ^remiančias draugijas 
prašant šią garbingą ir 
šventą misiją paremti. Ka
dangi Federacija visų kata
likiškų draugijų pasiekti ne
gali, taigi viešai prašome ir 
tų draugijų kurios mūsų at
sišaukimo negaus, kad ir jos 
iš savo iždo doleriu kitu šią 
šventą misiją paremtų.

Visas tam tikslui skirtas 
aukas prašome siųsti Fede
racijos Chicagos apskrities 
Komisijos Pirmininko Kun.

---------y
t'. Matulaičio rardu arba 
per Federacijos Sekretori- 
jatą, 180 Hale Avė.. Brook- 
lyn, New York.

Federacijos
Sekretorijotas

------------- 1—---------------------
’ vi • vLaiškas iš

Brazilijos

PRALEISK SAVO AtOSTOGAŠ LIETUVOJE .
KTEKVTESiS I.IETUyiS privalo aplankyti savo gimtaJI kraštu. 

Kas metui via daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja atlankyti savin-
>ojė >rtm taip IJetuvoJe posisvečlnoti. Lietuviai deda 

idįe^A kad tie svečia tpiltų gerai priimti ir išsivežtų malo
nius ilf Lietuvos. I ♦'

* < t
Tas važiavimas tiesiog j Klaipėda ant Raltiko-Amerikos Llniijos be 

jokių "perse liinų p’-le dabartinių aplinkybių yra malonus Ir visiškai 
keleivių nevargina;

Patartina visiems, kurie trokfifa pamatyti gfmtaJJ kražtų nentl< 
ti. liet važiuoti pas savuosius. S tą vasarą su Viena 15 vlršmtnėtų eks
kursijų iŠ Amerikos tiesiog | Klaipėdą. s

žintom KrHpHtAi £ Vietos A genią ar i Bendrovę 
t BALTIC AMERICA LINE 

8 Bridge Street . ; 1
Union Trasi Bldg., Pittsbur

v^Tires______
vyUpholstefy 
vTop_______
'vFenders 
v-Finish

v *

I m iš

LIETUVOS I
Per BREMENĄ - 

Dldžlansin ir Greičiausiu B 
Vokiečių Garlaivio

C O L U M B U si 

arba kitais Mos linijos I 
laivais

Tik 8 dienos vandeniu ■ 
Puikus 3-čios klesos kamba-H 

rlal—tik miegamieji 
Pns bfle vietinį agentų arba! 
65 STATĖ ST., BOSTONU 
NORTH GERMAN 

LLOYDj

“ Darbininko” skaitytojas p. 
Viktoras Medonis gavo laišką 
iš Brazilijos nuo savo draugo 
Kazimiero Gegužio iš ,Sao 
Pąulo, Brazilija, -lis tarp kit
ko rašo:

“Dabar aprašysiu savo var
gus ir nęlaimes. Nelaimingas 
esu, kad\važiavau į Braziliją. 
Baisiai nesveikas1 klimatas! 
Sergu visas laikas ir vos tik 
ant maisto užsidirbu. Uždirbu j 
6 milerus už. 10 vai. pragariš
ko darbo. Reiks numirti sve-i 
timoj šaly, nes kitos išeities 
riėra. Neturiu nė žmonos, nė 
vaikų, tai ir negaila. Kiek 
mūsų brolių lietuvį^ žūsta nuo 

4ek -gy v u suėda

I
! BOSTON: Commonvealth Chev. Co., 

949 <’ommonwealth Avė.
lAItLINGTON: Arlington Auto Co. 

LENTNGTOX: Arlington Auto Co.. 
450 ^lasĮMM'husetts Ąvę, .

ATLANTU’: North (Juincy Garage, 133 
Hancock St.

CAN'rftN: Moore & Mnllin Motor Co..
-CHELSEA: McBriilgo Chevrolet C<l» 

(lielsea Sq.
1 CHA KLĖSTO \VN: Stanley Harlow
Į Chevrolet Con>- Main St.
■EAST BOSTON : AVarnock-T.ynch M«e 

tora,, j neik, 944 Saratoga SL
SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co.,

• ; /• t

CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 
277 Mass. Avė.

MEDFORD: Atton & Jonės, Ine.. Med- 
forcl. Scjnare

I MELItOSi

v “O V

tokios blusukės, kišais vadina
mos. .Jos dažniausia Įlenda ii 
kojas ir nuėda mėsas iki kau-; 
įir. .Paskiau yra tokios kirmė- j 
lės 3 centimetru ilgumo, tai ir-į ----..... . GG4 Broadvvay . *
gi įlenda j mėsas ir jos anga1------------------ - ■
žmogaus kūne. Nuo jų žmo- i 
gus ptadeda tinti. Jeignjlgai : 
neišeina, tai ir turi kraustytis | VEI I.()SK; Motnl. Sales 
,pa.s Abraomą Dar yra tokios needham: semk & McAdam, inc. 
musės. Jeigu jos Įkanda, tai į 
iššoka; ratfdonos pūsliukės ir i 
iose ' atsiranda kirmėlinkiu.! =

73

GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORIZED GHEVROLET DEALERS
1VELLESLEY HILLS: Stack & Mc- 

Aūum. - ' • , .
NEWTON: Stuart Chev. Co., 431 Wasb-
; ington St. .
NONANTUM: Stlver Lake Chev. Qt>u. 
'444 W:ishington St.
HYDE PARK: .T. J. Delaney, 1243

Hy<le Purk Avė.
I.YNN: H. E. Pembrook, 28G IVasli- 
—InOlon St.---------------------------------- -
MALDEN: Frame Mbtors, Tnc^. 144 

Excliange St.
DORCHESTER: Columbla Chevrolet 

(Viinpany. 617 Cohitnbia Road (Uj»- 
liams Comer)

NORWOOD: Town Sq. Chevrolet Co.
įOUINCY: IVashhigton St Garage, Ine., t WALTHAM: 
j 216 YVashfngton St. r'“‘ ” v
DEDHAM: Dedham Sųuare Chevrolet

Company. VVashington St 
KAST P/RAINTREE: Clark & Talier 
EVERET: Melanson Bros., Ine.. 67 

1459 No. Sliore R'oskI

MATTAPAN: J. .T. Delaney,<1509 
Hill Avė.

KAST 1VEYMOUTH : NorfdJk'
Inr. ! • .. i į/įę:

KAST JJILTON: Aifred Ėast 
WĖST ROSBl’RY: Mt. Hope 

Sales, 1782 Centre St.
ROXBURY: Grove Hali Chevrolet 

458 Elne Hill Avė. .<
'TTiUAlHNG: Lynch

REVERE: North Shore Chevrolet G 
No. Shore Road

ROSL1NDALE: Mt. Hppe Mfl
Sales, 415 Hyde Park Avenue , 

\VAKEFIELl>: Niain St.. ChevTolet 
........... ......... : Rol>ert G. Pease. 

7<)3 Main Si.
\VATERTOWN: Dantei? C 

647 M t Auburn St. - v 
(ĮVEST NEVVTON: W. J. 
50 Davis Avė.) <.

VVOP.URN: Lynch Motor Sale*

W C O S Ti
jose ' atsiranda kirmėlinkiu. 
Nuo jų negali apsisaugoti. Čia 
begalo yra dideŲs karštis. Eu- 
ropįečiūi labai rimku gyventi. 
Lietuviai laukią iš kitur pa- 
gelbos kaip sau^s. užtekant, i$ 
bet veltui; ' Broliai, amerikie- 
čiąit duokite mums kokią nors 
pągelhą.

“Mūsų lietuvaitės, kurios į 

atvažiuoja, tai taip ir žūsta. 
Darniausia patenka į paleistu- 
vybes urvus, nes gyvųjų pre
kių kupčių čia netrūksta, ku
rie apgaulingu būda suvilioja i 
mūsų mergaites. Yra ir tokių į 
atsitikimų, kad išsivežę kur į 
laukus iškoneveikta ir palieka.

Nėra kas užtartų mus lietu
vius. Nelaiminga Lietuva, kad 
leido be jokios priežiūros išva
žiuoti į bandž.iavos kraštą 
Braziliją. Žmonės dirba po 
metus ir daugiau beveik pus
dykiai. Ne tik, kad pragyve
nimui neužtenka, bet dar pra 
siskolina. savo dvarponiams., 

ido pabėgtif;bet hešir- 
Klotojai šaudo nehū-

NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duitas; romantišku
mo ir meilės pilna) —T------------------60c.

MOLIO UZBONAS (galima sudžia- 
zinti: linksma, visiems patinka)—30c.

8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų; tinka solo, dviem, ir 
4 balsam) —-------------------------- —

“DAINUOK” U Dalis (mokykloms 
ir chorafns: gražus duetai, svajonių 
dainos)

MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai nustojus; patrio
tiška)

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



ejnejai

mimsteri-

37,626, vokiečių

Būna darbštumo, nuodemiu-* 
gesnio už tinginį, ir esti dykų 
liūdesių, blogesnių už tuščias 
linksmybes.—EL Ožeškienė.

P. GALVANAUSKAS AP
LEIDŽIA KLAIPĖDOS 

UOSTO DIREKCIJĄ

KAUNAS. — P. E. Gal
vanauskas per trumpę laikę, 
pirmininkaudamas uosto di
rekcijoj, gerokai aptvarkė 
uosto reikalus. Jo; vieton p. 
Prezidento paskirtas inž. 
Visockis.

spaudos, galėtų kitus smaug
ti, bet tam, kad prašalinus 
iš pasaulio priespaudą, ne
teisybes, išnaudojimą, kerš
tą, karus, kad prašalinus ne
apykantos priežastis. Užtat 
jų idealas yra ne diktatūra, 
bet talka—kooperacija.

Tokio idealo vedami, ga
lūne drąsiai žengti pirmyn^ 
-nes anksčiąų ar vėliau per
galė bus mūsų pusėje.

čiii—arba visai tautai. At- 
žymėjimas 50-ties tūkstan
čių piliečių medaliais atrodo 
lyg naujas dabartinio reži
mo šalininkų žvejojimo bū
das ir tai ne pigus būdas. 
Medaliai, p. Blaveščuno ke
lionė į Šveicariją—yra tai 
išvežti iš Lietuvos pinigai 
kaip tik tuo laiku, kuomet 
p. Voldemaras 
nigų privatinėms 
joms, darbininkam

O pagaliau kas gi tuos 
priklausomybės 
duoda L Kovotojams už Lie
tuvos laisvę duoda medalius 
tie žmonės, kurie laisvės pa
tys nepripažįsta! Ar ne juo
kas? • ’

Vistiek, ar jis buvo lietuvis, 
lenkas, žydas ar kitos kurios 
nors tautybes gyventojas,—jei 
jis buvo Vokietijos pilietis, tai 
jis jau buvo ir “deutsch.”

Vokietinimo banga lietuvius 
daugiausia palietė po 1863 me
tų, kada buvo uždrausta lie
tuvių kalba mokyklose. Nuo 
to laiko prasidėjo Mažosios 
Lietuvos grynai lietuviško kai
mo uolus vokietinimas. Tačiau 
lietuviškas kaimas vis dėlto 
atsispyrė ir dar labai daug 
sveiko lietuviško elemento li
ko iki paskesnių laikų.

Vokiečių vyriausybės pada
rytu 1910 m.,- apskaitliavimu, 
Vadinasi, kada vokietinimo 
banga buvo pasiekusi auk-

jųjų tarpo kilsią kitaip manančių 
liejimo persekiotojai, kitos tautys- 
JenK^ogąįrir nesiliaujanti doros 
Ąnot jų žmogus yra niekas kitas, 
pačios amfipai besi vystančios gam- 
iarąs. Kadangi gamta vystosi aa- 
žmogua neturi nei sau skirto aukž-

Nedaugel aš šviesių skaidrių 
Atsiminimų beturiu,
Ant tako ilgesio vienystės

• -Ne gėlės man po kojų vystės^j .
' * *■ ... - * 

’’ Bet, Dieve mano,' kaip dažnai' 
Vylingi ir tušti sapnai 
Saldžiai tejaudino krūtinę 
Ir siūlė ateitį auksinę. .
Ir nesenai tesupratau, 
Kad tie vaizdai, širdie, ne tau; 
Ne tau liuosi dainų keliai, 
Ne tau nei žvaigždžių spinduliai.

. IL .
Šalin dejas, nusiminimą! 
Skausmuose viekas tenemąžtat 
Kiekvienas vien tik savo ima 
Paskirtą Dievo sunkią naštą.
Praūš verpetai sopulingi, 
Sulauksim dar šviesios gadynės; 
Tada užgrūdinti, galingi 
Sueisim .laukuose Tėvynės, 
Vieni kitiems rankas ištiesę, 
Su meile degančioj krūtinėj 
Statysim atęitį sau šviesią 
Naujai atgimstančioj Tėvynėj.

(“Ūkininkas”)

Kreipiame “D-ko” skai
tytojų demesį į mūsų Spec. 
Korespondento ką tik iš 
Lietuvos mums prisiųstą ko
respondenciją, kurioje Lie
tuvos politinis gyvenimas y- 
ra nušviestas objetingai ir 
gana plačiai.

Mūsų korespondentas pa
liečia vieną- mums ypatinr 
gai artimą klausimą, būtent 
“Darbininko” įleidimą į 
Lietuvą. ^Pasirodo, kad 
“Darbininką” įleidžia į Lie
tuvą išskyrus tik tuos nu
merius, kuriuose cenzoriaus 
manymu yra prieštautinin- 
kiškos “kramolos.” (Tui- 
būt ir šis kramolnas nume
ris, pasisveikinęs su cenzo
rium, grįžš į Bostoną. Mat 
dabar ekskursijų metas; 
tautininkai kviečia pasivie- 
šėt Lietuvoje—todėl ir siun
čiame jį pasisvečiuoti pas p. 
p. Kauno cenzorius.)

Yra šioje korespondenci
joje ir apie kitus mums ka
talikams rūpimus dalykus, 
kaip tai: mokyklas, dabar
tinį režimą, cenzūrą ir t. t. 
Verta atidžiai perskaityti. Yra daug dalykų—ypač dvasios gyvenimo ir 

minčių darbavimosi srityse, kurie išsiveržia iš 
po masto ir saiko, nesiduoda apčiuopti, nusver
ti ir išmatuoti. Net istorijos faktai išsiveržia 
iš po matavimo regulos, nes jie remiasi istori
ko teisingumu ir ištikimybe. Tat, kap mato
me, šis tipas, nors kasdieniniame gyvenime ga
li būti labai praktiškas, bet apskritai imant, 
vis-gi nėra idealus. Jis nepajėgia pakilti virš 
pozitivizmo ir materializmo. . Transcendentalė 
arba dvasios sritis jam yra neprieinama arba, 
kaip priimta' sakyti, terra ignota—nežinimas 
pasaulis. Žmogus, ieškąs tiesos ir gyvenimo 
esmės, negali ir nedrįsta apsirubežiuoti-vien že
nte ir jaųtftlįų apčiuopiamais faktais. v Jis savo 
protu prįve^o pasiekti dvasios ęrdyes: amžiny
bę- ir nenyvtybę. Kadangi racionalistinio prato 
tipo’žmones to nepajėgia padaryti, tad jie daž
ninus esti materialistais arba, atvirai sakius, be
dieviais. Jie yra labai vienpusiški ir siaura
pročiai. Iš 
negu jie ir 1 
tęs engėjai,

‘ ' Putinas
FRAGMENTAI

(Tęsinys)
V. RACIONALISTINIS TIPAS

Šis žmonių tipas, kartais vadinamas irgi 
geometriniu, pasižymi tuom, kad, pirm negu iš
duoda savo galutinę nuomonę-decizįją, jis ieško 
ir reikalauja aiškių-aiškiausių dalyko įrodymų. 
Jis priima arba patvirtiną kokįą-nors pažiūrą- 
nuomonę tik po atidžiam, giliam ir vispusiškam 
dalyko ištyrimui. Šio tipo žmonės skaitosi vien 
su pozityviais—konkrečiais faktais, jpasitvirti- 
nančiais empirišku—patikrinimo keliu. Ab
straktūs sumetimai—išvados neturi dėl jų jo
kios arba daugių-daugiausiai labai mažos vertės. 
Jie nori ir stengiasi dalykus apčiuopti, juos iš
matuoti ir matematiškai ąpskaitliuoti. Prie 
šios rūšies priklauso pozitivistat ir materialia- 
tai. ' ■ • ‘ ' '4-1 J < !

Be abejo, pageidaujamas yra dalykas 
kiekyieną dalyką išmatuoti, suskaitUuoti ir na

mų, tad aišku, kad žmogus doros dalykuose tu
ri teisės liuosai apsispręsti, t. y., gyventi taip, 
kaip jam tinka. Žmogus, kaip ir visa gamta, 
klauso būtinumo dėsnio, todėl negali būti ir kal
bos apie-kokį nors ypatingai žmogui privalomą 
doros įstatą. Skelbti panašias mintis—reiškia 
vesti žmoniją ne pažangos keliu, bet ją stumti 
tiesiog į dorinio nupuolimo bedugnę. Jų in
tencija aiškiai pasirodo pašiepime Prikryžiuo- 
tojo-Kristaus, kurį pasaulis garbina kaipo auk
ščiausiąjį doros idealą, o kryžiaus tragizme iš
vydo begaliniai didingą Dievo-Žmogaus pa
veikslą, kurįam lygaus niekuomet nebuvo.

Kaipi pavyzdžius čia paminėsime: Robespie- 
re—iš praeities ir Gailės—iš dabarties. Šio tL 
pt> žmones kalboje paprastai esti lėti-neskubūs; 
savo nuomones išdėstyme—nuoseklūs, aiškūs ir 
rimti. Jįe retai užsikarščiuoja, išsišoksią; ima 
dalykus šaltai—flegmatiškai. Jie kalboje skaL 
tesi su savo žodžiais ir retai maino sykį duo
tąją savo ištarmę.. Reikia tikrai didelio spau
dimo arba aiškių, kaip diena, įrodymų, kad jie 
ją atmainytų—atšauktų. Jie mėgsta skaityti— 
ypač tyrinėti įvairias gamtos mokslo šakas. Jie 
nėra palinkę daug , kalbėti, bet myli labinus 

Jie tafta įprastai esti

»Aja?.

. • • • •

. neginčija, kąd

į Pėdos Krašto gyveną dviejų
. tautybių žmonės—lietuviai ir 

į vokiečiai. Tačiau niekas ne
galį aiškiai pasakyti, kiek ja
me gyvena lietuvių, kiek vo- 
u.

M kiečių. ' Bendras gyvenimas
- Vokietijos valstybėje taip vie

tomis šias tautas sujungė, kad 
suoku atskirti, kur lietuviai ir

- kur vokiečiai.—------------- —
Vokietijos jokiuose sąrasuo- 

> se ar dokumentuose nebuvo

neturi” pi- 
mokyk- 

etc. , 
ne- 

medalius

nėjau memelianderiai tėra tik 
suvokietintoji lietuvių dalis. 
Todėl juos su labai mažontis 
išimtimis, tenka skirti lietuvių 
tautybei. Apytikriai, šiuo pas- 
kesniuoju gyventojų suskaity-, 
mu lietuviai sudaro daugiau, 
kaip pusę Klaipėdos Krašto 
gyventojų (lietuvių 37 tūkst. 
ir “memellanderių 39 tūkst).

Žinoma, tai nęra tikslus ap- 
skaitliavimas. Norint tikriau 
ąustatyti Klaipėdos Krašto 
gyventojų tautybes kitokiu bū
du to padaryti tuo tarpu nega
lima.

Kam teko Klaipėdos Krašto 
kaimuose pabuvoti ar kitose 
gyventojų viešose suęiguose, 
ar turguose lankytis, tas įsiti
kino, kad lietuviai sudaro Žy- 
toto krašto gyventojų daugu- 
xąą. “Mūsų Rytojus”

“Taip.”
“Ponas Boone, ar tamsta 

|uri svėriką prie anglių iš
kodavimo ?”

“Ne.”
“Ar kada nors, esi turėjęs 

svėriką?”

“Ne.”
“Tamsta žinai, jog West 

Virginijos įstatymais einant 
reikia turėti svėrikas?”

“Taip.”
“Tamsta žinai, kad prasi

žengi įstatymams? ar ne?” 
“Taip.”
Tas atviras prisipažini

mas labai nustebino ten bu
vusių klausytojų būrį.

Advokatas Townsend pa
klausė Boone’o, kiek svarų 
anglių į tortą4 jis reikalavo 
iš darbininkų.

“Du tūkstančiu, du šimtu 
ir keturiasdešimt svarų”— 
atsakė Boone.

“Kuomet tamsta parduo
di anglis, kiek svarų į toną 
tamsta ditodiU* ■ 1

“Du tūkstančiu svarų.”
Argi bereikia geresnio 

darbininkų išnaudojimo ir 
kapitalistinio įžūlumo pa-

Įžūlumas

Kun. A jDaugis

PROTO TIPAI f 
ir

JŲ LAVINIMAS

KAUNE STEIGIAMA 
NUOLATINĖ OPERETĖ

Lietuvių artistų .grupė, 
prišakyje su. J. Petrausku, 
paruošė nuolatinės lietuvių 
operetės steigimo Kaune 
projektą. Paruoštas pro
jektas bus teiktas vyriausy- 

vvjv. bėį iš kurios tikimasi gauti
memellanderių Kaip jau mi- {subsidijos šiam reikalui.

Mums rašo iš Philadelphi- 

jos B. F. Kundrotas:
“Kodėl katalikai neatsa

ko laisvamanių agentams, 

norintiems įpiršti katalikui 
bedievišką laikraštį: ‘Męs, 
neremiame priešų, kurie 
niekina ir šmeižia'mūsų ti- , 
kėjimą ir tankiai mū$ų tau
tą?” Kodėl, kai nueini pas 
juos ir bandai įsiūlyti kata- 
likų laikraštį, jie tuojau at-—~ 
sako: ‘ Nerealiam priešų Iš- . 
kaiji juos!’ ir 1.1. Dar iš- . 
sikolioja ir agentą išveja. 
Ašrpei tris metusrtevažmė- — 
damas po žmones, datyriau, 
kaip jie moka atsisakyti 
nuo katalikiškų laikraščių. 
Kodėl gi ir katalikai nega
lėtų pasielgti taip pat su jų 
laikraščių agentais ?

Į tai galima atsakyti, kad 
geri, susipratę katalikai ne. 
tik kad išvaro bedievių lai
kraščių agentus, bet, jei 
juos pažįsta, visai neįsilei
džia į namus. Na o su liur
biais nieko nepadarysi. Iš 
jų nepadarysi nė gero ka
taliko, nė gero bedievio. Ką 
norėti, iš Molio Motiejų? 
Tai tešla, kur ią gali nfinkyti 
bile bedievukas-agentėlis.

Mjjma sakyti, nėra tokių 
ogįis, kurs niekuomet 
>ąmėgdžiotų kitų. Atsi- 
oktiue tik moterų madas, 
ap Jos viena kitą pamėg- 
ojal Gyvenimas pilnas 
n^džiojimų. Vieni seka 
gąis—kiti gerais pavyz- 
ajs-; kiekvienas sulyg sa- 
jBųpratimo ir palinkimo, 
bąi tad svarbu, kokiais 
vyzdžiais žmogus seka, 

priklai aso jo laimė ijLte . -nelaime.

Šiokiais pavyzdžiais dor
iškai seka?

r

lietu jų išsirinko savo pa- 
sdziu Leniną—neapykan- 
, kovos, kraujo ir dikta
te kruviną apaštalą. Jų 
pūtimu viskas bus gerai. 
: caro vietoje despotais 
f 'į.koniisarai. Pasikeitė 
sijoj engėjai, bet neapy- 
rta rir. priespauda pasili- 
^spąbar, kaip ir prie ca- 
fejyrisDaustieji laukia tik 
iK§:*Ątsimokėti engėjams 
£pačiu neapykantos pini- 
^Naminio karo šmėkla 

^Įsabųvten, kur daug luo- 
irė^* neapykantos ir prie- 
Hidos» O kas daugiausia 
tegeria karo metu, jei ne 
dvilinkas? Ir juo jis dau- 

yra suvargęs, juo dau- 
įgriam tenka nukęsti.
į ne tik Rusijoje. Kur

ščiausip laipsnio, Klaipėdos 
Krašte B 141^^ gyventojų 
buvo lietuvių — 69,457 ir vo
kiečių 71,781, — arba lietuvių 
— 49,18 nuoš. ir vokiečių 50,82 
nųoš- Turmt galvoje, Įęąd sta
tistiką darė vokiečių vyriau- 
syba ir tais laikais, dėl asme
niškų sumetimų daugelis užsi
rašė vokiečiais esą, reikia spė
ti, kad iš tikrųjų lietuvių skai
čius buvo .daiug didesnis.

Labai charakteringa gyven
tojų jstatistika dabar, Klaipė
dos Krašto autonominio gyve
nimo laikais. Pirmiau Klai- 
pėdos Krašte buvo žmomos tik 
dvi pilietybės. Dabar pats gy
venimas iššaukė dar ir trečią 
gyventojų ^pilietybę, jei taip 
galima sakyti — memellande- 
rių. Memellanderių lietuviš
kai tariant klaipėdiškių pavar 
dinimas gimė tuojau p6. Klai
pėdos Krašto nuo Vokietijos 
atskyrimo. Mat, tada norėta 
patį kraštą pavadinti “Memel- 
land” (Klaipėdos Žemė), o sa
vaime suprantama, kad to 
krašto gyventojai turėjo va
dintis—memelianderiai. Neįsi- 
kūrus “Memellando” valsty
bei ir jo gyventojų vardas ne
įsigalėjo, nors ir ne visai iš
nyko. Nenuostabu, kad ši ap
linkybė daug svėrė ir 1925 m. 
krašto surašyjne. Šiuo sura
šymu, lietuvių Klaipėdos Kraš
te buvo
59,337 ir “memelanderių” — 
39,404. Iš viso 136,367 gyven
tojai. Ši gyventojų statistika 
žymiai skiriami nuo anksčiau 
minėtosios nors bendras gy
ventojų skaičius kaip ir nepa
sikeitęs. Matome, kad vokie
čių iš 71 tūkstančio beliko tik 
37 tūkst, bet dėl to jų vie
loje atsirado 39 tūkstančiai
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kiečių atvažiuosią npn

r kyklas s

Socialistines jau taip kaip 
ir sudorojo, arba padarė val- 
styįdnėmis arba pąuaįkįno.

Lenkų pradinių mokyklų 
irgi dalį suvąlstybino. Jos 
pirmiau buvo užtaikomos 
/“Pochodnės,” o dabar val
stybinėj.

Dabar kimba prie “ Sau
lės” ir “Žiburio” mokykht, 

čia susiduria su kietu

Red.)
Kun, J. sakė, kad jis gau

nas “D-ko” visus numerius, juos iškilmingai patikti ir
įęt škaį^kfppe'yra įę vist

L “Garsas” leidžiama be 
trukdymo.

- Tuoj ir .pradėjome .šį; kilnų 
šelpimo dųrbų. Nutarėme i§- 
imtinai šelpti savo brolius lie-’ 
tuvius ir ijiems pašąįpą teikti 
per jų sudarytus komitetus. 

? Jau aukavo šie: . ,
•• - A • <*> ' */ ■ - .

LQS. 72 kp. iš savo netur
tingo iždo paaukavo $10,-o ge
raširdžiai nariai ir-mūsų orga
nizacijos prieteliai po $5.00: P. 
Gustaitis, St. Ambrozas -ir Vin
cas Ramanauskas; po $3.00: 
Petras Balkus; pu $2.00: J. 
Ratkų£,P- Mnleckis, St. Karp- 
šlys, A. Kružinis, C. Jasiulio
nis, Pr. Jonikaitis, J. Rimas, 
B. Siugda; po $1.00: A. Stan- 
kevičius, J. Straukas, L. Urni- 
kis. P. Gedvilą. F. Mikučionis, 
S. Abromavičius, ~K. Šilkaųs-

patriukšmauti, komitetuose 
yięni tautiinnkai. Katalikiš- 
kia^įąs iš jų tai J. Ką- 
rusuš, bet ir tas dabar yra 
tautininkas. , : ■' ‘ rtū

Dabar taip viskas daro-
ma, kad atrodytų, kad D. S. 2 kuopa kaip kas met

MONTELLO, MASS.
• • • m • J - -.

Pranešimas ir.Pakvietimas
Sekmadieny,- balandžio 29 d. 

yra ūiūsų brangios organizaci
jos LDS. metinė šventė, šv. 
Juozapo diena, kurių mes tu
rime iškilmingai paminėti. L.

*■ * '*■ 
bet tuo labiau šiais metais, nes 
3 savaitės ątgal mirė mūsų na
rys Antanas Kukauskas, už
prašė šv. mišias.

Visi nariai kvįečiami daly
vauti savo organizacijos meti

nėse šv. mišiose,.

Šv. mišios bus šv. Roko lie
tuvių bažnyčioj bal. 29 d. 
10:30 vai. ryte. Sueikite visit

kopijoj 
vėjo. Lietuviai č 
spaudžia. LDS. 
kuopos rengia y 
■vyks 28 dieąą 
vakare, Lietuvįą^ 
prįe Dix ir 25 
paminėjimui K/D 
šventės. Brang 
sesutės, darbininkės ir 
uinkai! Mes- visi 
ti į šią vąkarįęąį^p y

v. •

J. Jeskelevičia.10-^ (Ur ^berenka aukas ir

11 ’

A >

y •

bo. 
toli, 
kais.

• •• «
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STREIKUOJANČIŲ DARBI 

NINKU ŠELPIMO 
REIKALE

ąse- dalykuose, plečia savo regratį 
” Jie nepamiršta

viii viskas ignoruojama, pa
šiepiama, užtylima arba net 
griežtai persekiojama, jei 
iilr-lwnt mpnkiansk IrahHii-į , j „„Į VM_

kad suniuktume

ne-

su- 
ka-

I

nesutų kramtymu. 3 mo
kyklų, vedėjai yra jau išban
dę savo kailiu caro, kaize
rio režimus ir jų spaudimus 
ir persekiojimus garbingai 
perkentėję ir išlaikę—mano 
ir dabai* viską perkentėt ir 
išlaikyt...

Pralotas Olšauskas pasa
koja kad kaip nueini pas p. 
Prezidentą tai sakos “kad 
•Saules’ ir‘Žiburio’ mokyk
los esančios naudingos ir 
pageidaujamos ii- pakalbė
siąs su ponu ministeriu kad 
jų ateitimi pasirūpintų.”

Kaip nueini pas Švietimo 
Ministerį p. Šakenį tas sa
kos kad jis prieš tas mokyk
las tefurįs oieko, tik dėl sto
kos lėšų, joms skirtų nega
lįs mokėti mokytojams algų 
nė priedu už vaikus ir už 
trimečius.

-• o

Ponas Voldemaras sakos, 
kad jis dar mokyddų uždą- 
ryt neliepiąs bet kad jų už
laikymui nesą lėšų; kad ge
riau esą turėt amatų mo
kyklas negu gimnazijas...

O kaip sakoma: “duokite 
amato mokytoją, duokite pa
šalpų tokių mokyklų įrengi
mui,” tai atsakoma, kad nė 
vieno nė kito negalį duoti 
dėlto kad jų valdžia neturi.

Vaikelio Jėzaus amatų 
-mdkyklas irgi nori valdžia 
suvalstybinti, bet pralotas 
Januševičius irgi įrodinėja 
kad tas yra netikslu ir 
praktiška.

Bendrai toji mokyklų 
vatetybininio idėja yra 
tulikams pavojinga ne tiek 
iš dabartinės valdžios pusės 
kiek ateityje, jei linkimus 
laimėtų kairieji, dėlto kata-

iykų dėstymą ir juokai, jei jie juos krečia, ne-1 
turi savyje lengvumo. Jie neužsidega ir nesi- 
karščiuoja, bet gina savo nuomonę su dideliu 
pastovumu .ir ištverme. Savo apsiėjimuose jie 
lėti ir švelnūs. Jų darbai, pirm giliai apsvars
tyti, visųmet sistematingi ir gerai atliekami.. 
Šio tipo žmonės būtų idealūs, jei. jie pajėgtų pa
kilti aukščiau pozitivizmo ir materializmo. Tad 
šioje kriptyje auklėtojui ir reikia darbuotis, la
vinant šios rūšies asmenis. Pasiliuosavę iš 
gryno 'materializmo pančių ir prisipratinę'pa- 
siekti dvasios sritis, jie yra gan greit idealus 
tipas. ^.Jei tas pasiseka padaryti, tuomet šios 
lūšies įmones galimą dąliati į sekančias grupes:

1. Teisdarių grupė, kuri šaltai,'rimtai, be
šališkai ir vispusiškai ^ą|yką apsvarsto, ištiria 
ir išnagrinėja. .Šios grupės žęąonės yra liuosi 
uuo partyviškumo ir pragaištingo nuominės nu
statymo iš kalno. Jie neįpučia į ekstremizmą— 
kraštutiniskumą, bet sąvp opinijos ir pažiūros 
sudaryme vadovaujasi vien grynais faktais. Jie 
moka išsižadėti savppaeUės ir, dalykams paaiš
kėjus, atmainyti sąyo apie dalykus pirm bu
vusią nuomonę. Jų išyądos įy decizijds, begį- 

, reinįant faktais, vtattmet rtkros, bešališkos, tei
singos. Nuo Sykį sudarytos teisingos nuomo
nės, jų negali atitraukti nei įkalbinėjimai, ųeį 

; taycnimai,

likai |r nemano 
JTojsi su valdžią kovoti Lie
tuvoje yia sunku.

Mokjkta rtkąlu 
spaudimas ir į kun. Mironu/ 

ginasi kad jisai uie- 
ko o nieko nedarys pagelbė
ti, dėlto kad prie jo priklau- 
sų vien tik mokyklų kape- 
lionų. reikalaL -' !
—BetkatalikaLyrsn^urtrta^ 
tę mokyklų reikaluose visai 
nieko nenusileisti ir už savo 
teises kovot iki galo—nors 
ųkovų priseitų -tęsti ir-a t- 

kakliai ir labui ilgai.
Yra net tokių, kurie spė

lioja kad mokyklų klausi
mas net nugriausiųs dabar
tinius ponus. Pasaulyje vis
kas yra galima, prie tam 
tikrų aplinkybių.

Ekonominis Gyvenimas
Šiaip ekonominis gyveni

mas eina savo vėžėmis. Pra
gyvenimas brangus, uždar
biai menki, emigraciją vys- 
rtort..

Ūkininkai kurie turi ge
ras ūkius jaučiasi labai ge
rai.

Z

Pieninės ir gyvulininkys
tė ^vystosi, javai brangūs, 
sviestas, gyvuliai, kiaušiniai 
nepigūs.

Ūkininkui, kurs petingi 
dirbti, sumanus, o dar turi 
pinigų apyvartai — rojaus 
gyvenimas — daug geresnis 
nė kaiį) Amerikoje.

Laikraščiai A

Ateinanti iš užrubežių 
spauda visa peržiūrima 
Kauno pašte. Uždraustieji 
raštai grųžinami atgal, ne
uždraustieji įleidžiami, o a- 
bejotini imami pei-žiūrėji- 
muL '

Iš Amerikos laikraščių 
laisvai įleidžiami tiktai dik
tatūros garbintojų laikra
ščiai.

į “Darbininko” sulaikomi 
tik kaip kurie numeriai, bet 
nedaug, o skaitomas visas, 
ypač sekama redakcijos 
straipsniai, dėlto juos reikė
tų ypatingai gudriai ap
dirbt, kad cenzoriams už au
sų nekliūtų. (Kaip tai pa-

tuyoje vien tik tautininkai 
gyvena ir viskų vėda.

Kiekvienų tautininkų su- 
bruzdimų, susibūrūmi ar t. 
panašiai* keliama kaip ant 
šakės, o piiešingu jiems sro-

trukdymo.
“Draugas” taip kaip ir 

“D-kas” — sulaikoma tik 
kaip kųrię numeriai.

■ ** * ■ * \ **1

“Tėvynė” pirmiaus buyo 
leidžiama, o. dahar neįlei
džiama visiškai. “Sandara” 
ir “Keleivis”' taip pat ne- 
įlekiami. O bolševikų 
“Laisvė” ir kiti niekuomet 
-nebūdavo įleidžiami----- prie
tautininkų valdžios.

Laikraščiuose labiau se
kami ir kontroliuojami re
dakcijų Įzangmiai~straips- 

• • .4niai.v • < .

Laikraščiai sįuųęiami sta
čiai iš redakcijų, peržiūrima 
vienas numeris..

Laikraščiai siunčiami šiaip 
piliečių — peržiūrinėjami 
nuodugniai visi ir daug 
gražinama atgal.

Cenzūra aštri, cenzūruoja 
patriotai, savanoriai, jauni 
studentai tautininkai.

Vaikiška ‘‘Kramda’’
Kilo tilo jaus sensacinė hy- 

la. Jėzuitų gimnazijos mo
kiniai leidžia du šafirogra- 
fuotu laikraštuku savo mo
kinių tarpe. Laikraštukai 
vaikiški jr visai nekalto tu
rinio. Bet tur būt kam už
kliuvo, tai p. apskr. virsi-- 
ninkas Čaplikas konfiskavo 
šofiragrafa ir užveda by
las...

Kaltinimas kam spauzdi- 
nama laikraščius karo stor 
viui esant be karo cenzūros 
ir be apskrities viršininko, 
leidimo.

Toki pat laikraštukai 
spauzdinami yra ir “Auš
ros” gimnazijoje, bet kad 
ten daugiausia tautininkai, 
tai prie jų dar neprikibo.

Laikraštukų leidinį užtiks
iąs jaunimų pripratint į lai- 
kraštininkijos darbo techni
kų.

Mintis gera, gudri ir la
bai remtina. Bet kaltė—ne
apsižiūrėjimas, ir n epe r ma
tymas kas iš to gali išeit.

♦ * *
Dabar visi laukia kaip už

sibaigs derybos su lenkais.
« « «

Šiais, metais bus dainų

kas prikibimui atsiranda.
Tieji spaudimai turi tam 

tikros auklėjančios prasmės. 
Iš jų ir krikščionys daug ko 
pasimokino ir jei kuomet 
nuvirstų dabartinė valdžia, 
tai jiems būtų tuoj aus pana
šios bylos iškeliamos kaip 
dabar Draugeliui, Mikšiui ir 
kitiems, nes-sakoma kad v- 
ra tokių kalčių užtektinai iš 
senesnės jų darbuotės, tik 
bylos nekelta kad Lietuvos 
vardų nekompromituot...

Kas bus toliaus—pamaty
sime. Duok Dieve, kad vis
kas išeitų ant gero.

' S p. Kor.

DAINOS DIENA ĮVYKS KA- 
RIUOMENĖĖS SPORTO 

STADIONE

KAUNAS, r— Paskutinia
me Dainos Dienai ruošti ko
miteto posėdyje nutarta šių 
šventę organizuoti Kariuo- 
menės Sporto stadione Pa-, 
nemunėje. Nors ši vieta toli 
nuo Kauno, tačiau technikos 
atžvilgiu ji yra labai patogi, 
nes tenai esama daug gata
vų publikai vietų. Ir pa
tiems daininkams ji bus pa
togi, nes visa jų 8000 žmo
nių “armija’’ per šventę 
apsigyvens Šančių kareivi
nėse. netoli stadiono.

kare įvyks mūsų kuopos susi
rinkimas. Ateikite gausiai, o 
ypač tie, kurių duoklės užvilk
tos. Pageidaujama, kad kiek
vienas narys pasirūpintų savo 
pareigų išpildyti.

Susirinkimas bus paprastoje 
vietoje. Dar kartų prašau gau
siai sueiti, nes bus dang dar- 

Jaū gegužės 30 d. nebe- 
Tiirime rengtis ne juo- 
nes svečių bus daug ir

juos turime gerai priimti.
Šiais metais turime taip pa

sidarbuoti LDS. Naujos Ang
lijos apskričio išvažiavime, 
kad sumuštume visų pereiti} 
metų rekordus.

Nuo mūsų pasidarbavimo ir 
sumanumo priklauso šio išva
žiavimo pasekmės, nes, apskri
tys beveik visų darbų pavedė 
mums.

Taigi gegužės 30 d. Romu
vos parke turėsime dirbti visi. 
Kų ir kaip, tai sužinosite atė
ję į susirinkimų gegužės 1 d. Į

K. Kernagis, M. Radzevičiūtė, 
S. Varanauskas. M. Cramin, J. 
Kriščiūnas, A. Šniras, V. Šar- 
kus, J. Ringaila, A. Melnikai- 
tįs, J. Janonis, P. .Janonis, K. 
Svauys, B. Šalinas, J. Kazic
kas, A. Mikalauskas, A. Be
rniškas, L. Būdvietis, T. Jurė
nas, A. Savickas, V. Barkaus
kas, A. Kuncaitis, J. Paškaus- 
kas, ■ V. Kavarskas. P. Rut
kauskas. N. N.. J. Kundokas. 
K. Štaupas, A. Barauskas. M. 
Grigienė. A. Kulbokas, M. Vil
kienė.

Po 50 centų ir mažiau auka
vusių vardus apleidžiame, bet 
jie yra įtraukti į aukavusių 
narių knygas. Viso surinkta 
apie $110.00. Jau būtų suda
ryta ir viršr^OO, kad ne va
karienė, kuri įvyks b,al. 28 d. 
Vakarienes rengėjai žada visų 
pelnų paskirti streikierių Šel
pimui. Dar ne galas šio kil
naus šelpimo darbo. Darbuo-

siute puikių' praįrtk®'. 
darbininkų veikirtS- 
sų įžymiausi mtęĮMjėū1 
rie pasakys prakaltas

-—

PHILAD
LDS. nariai turi 

jąvyzdį visiems, 
ankvtįs. į susirinkant,’ 

13 kuopos. Kitas s 
Įvyks sekmadieny, 
d. tuoj po sumosi 
<ambary. Ateikite’’ 
pamirškite užsimokėta

7 ’įj. _

pRoviDENęĮk 
LDS. 11 kuopos';' 

susirinkimas įvyks 
nv, gegužės 20. iL taj 
mos, bažnytinėj 
Svarbu, kad yisi 
kime dalyvautų ir i 
duokles. Parodykime 
pavyzdį kitiems.

• f 4 ■ <

KLAIPĖDA. Klaipėdos 
Statistikos Biuro daviniais 
Klaipėdos krašto gyventojų 
prieauglis 1927 metais suda
ro 759 žmones. Tais me
tais gimė 3,-088. o mirė 2,329 
žmonės. *

DETROIT, Mieli.—L. D. S. 
72 kp. smarkiai, darbuojasi 
streikuojančių angliakasių la
bui. Ši kuopa gal būt pirmoji 
išklausė vargstančiųjų darbi
ninkų halso. Stojo į pagalbų 
jiems, kad apsaugojus nuo Įva
do ir padėjus iškovoti sau tei
ses,

Mes gavę atsišaukimų strei
kuojančių angliaksių, kovo 19 
d. susirinkime nutarėme rink-1 
ti aukas ir tam darbin išrinko
me komisijų. Aukas rinkti ap
siėmė šie darbuotojai: Anta
nas Gustainis. Vincas Rania- 
naiiskas. J. Miller. Pr. Gus
taitis. Vėliaus stojo į darbų 
Jonas Ringaila. Stasys Abro
mavičius ir Andrius Stankevi
čius.

vra pasiryžę aukomis “suby- 
tyti” visas kitas koloni.įas.

Padėkime jiems Neatsisa
kykime aukoti savo Jirolių šel- 

Padėkime jiems su
triuškinti išnaudotojų kapita
listų galybę.

Portage. Pa. streikuojanti 
lietuviai jau gavo $75.00 nno 
mūsų kuoĮKis. Gavome nuo jų 
ir padėką. Džiaugiasi, kad jų 
neužmiršome.

St. Abromavičius nesigaili 
automobilio ir laiko aukų rin
kimui. Aukų rinkėjas

f --------
DARBININKAI, PAMINĖKI

ME SAVO ORGANIZA
CIJOS ŠVENTI

NORM’OOD, Mass.—Balan
džio 29 d., 8 vai. ryte, bus L. 
D. S. 3 kuopos šv. mišios, Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Virt na
riai turi ateiti ir išklausyti šv. 
mišių. Tų dienų pripuola pul
sų organizacijos metinė šven-

C BROOKLYX,».
Gegužės 27- d. tuoj' 

įvyks LDS. 10 kuopos^ 
nis '• susirinkimas. 
gausiai.sueiti, nes.fc 
tų, svarbių sumarųtm 
veskite ir tavo 
prirašyti. -

WATERBURY,0C
(iegužės 27 d., 1 vai 

tų įvyks LDS. 5 kuc 
rinkimas, senos 
kambary. Congress Arią 
kitę visi.

WORCESTER
LDS. 7^kuopos s 

Įvyks sekmadieny, 
d., tuoj po suniOS:■.< 
svetainėj. A teikite virt 
s i vesk i te naujų riariipT

BROOKLYN,
• -Pirmadieny, 
7:30 vai. vakare,; ’ 
.Angelų parapijos Sve^i 
vyks LDS. 12 kuopc® 
kimas. Kviečiame 
eiti.-- —— •

3. Mokslo vyra grupė, kuri pasižymi tuom, 
tad šios grupes žmonės uoliai, nuodugniai, iš
tvermingai ir su didėliu pasišventimu tyrinėja 
dalykus ir tai ne iš tuštybės ir noro garbės, bet 
iš tikro tyro mokslo pampėjimo. Jie rūpinasi 
ir galvoją apie giliausius žmoniją liečiančius 
gausimus, įsigilindami ir pasinerdami paslap- 
.ingausiose jųjų gelmėse. Visas jų noras ir 
geismas nukreiptas prie vienat vieno tikslo— 
tyrinėjamojo daikto ir jo esmės pažinimo, tikro 
supratimo. “Ir tai dėlei to,” sako Th. Simon, 
(Das Wiedererwachen dės Buddhismus, Shttt- 
gart, S. 1Q),. “kad dvasiškai pasisavinus visą 
regimąjį pasaulį, ū y., jį pažinus, ištyrus, kad 
paskui būtų galima jam viešpatauti.” Jųprisi- 
rišimas arba pamėgimas mokslo yra pastovus, 
nesimainąs. Jie greičiau pamiršta savo kūno ir 
šeimynos reikalus, negu pamiltąjį tyriamąjį 
daiktą. Tat nestebėtina, kad šios grupės asme
nis žmonės dažnai vadina “užuomaršomis,” nes 
jię užmiršta apie viską kitą. Reikąlingų žinių 
įgyti, jie nesibaido didelių sunkybių, vargų ir, 
reikalui esant, paaukoti net savo gyvybę -Iš 
šias grupės kiįp ir k ilsta pionieriai.' gigantą, i 
kiekvienos mokslošakos, peš ačiū jų t rusui iš- 

la datigelis įstabių gamtos reiškinių, su-

■■■ . f I.UPii. >ji »■■■ ■■ . ■ • ------------- ------------ -- ----------------------------------------- --
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3. Filosofų grupė, kuri atsižymi tuom, kad 
šios minčių nusistatymo rūšies žmonės myli tie
sų labiaus už viską ir jos supratimui—įgvjimui 
nieko nesigaili. Jie yra paprastai plačių pa
žiūrų, supranta satp ir kitų silpnybes; stengia
si jas ravėti savyje ir noriai padeda tame ki
tiems. Jie ieško ir gvildo dalykų priežastis ir 
jųjų esmę. Jie malonūs kalboje ir mandagūs, 
švelnūs apsiejimuose. Jie veda darbštų gyve
nimų, ir esti tvirto—gilaus tikėjimo žmonės; jie 
rodo kitiems aukštus tikslus—prakilnius gyve
nimo siekius. Jie eina pirmieji ir rodo kitiems 
tikrus kelius, vedančus prie laimės, ramybės ir 
dvasios kilnybės. Jie turi didelę įtakų žmonėse 
ir tiekia savo laikams tam tikras pakraipas-pa- 
žiūras; Jie savo nuomonės ir teisybes apguli
mui drąsiai aukauja savo sveikatų, turtų ir gy
vybę, Tai civilizacijos ir socialės pažangos tė
vai ! Iš šios grupės kilo krikščionijos žvaigždės 
—šventieji. Dr^ lĮoratio ,W. Dresser, veikale 
“Psychology in Tfceoryand .Application” sa
ko: “filosofinio tipo yra tie žmonės, kuriuose 
predominuoja meilė, išminties; kurie" esti vįsu- 
met žmoniški, plačių pažiūriu ieško tiesos ir 
tiiįyliė^vjMioa ‘ ’ w* * ' ’’
ię.ugdo savęs pačių pažinimų.” “ 
kįtų ir savo visuomenės žvilgsniu

‘ ‘ ■
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Parapi jonas
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kainos ••

o darbuotojų ma-, 
Senis

neturi gyvenimo draugės, o vie
nam ant farmos gyventi labai ne
smagu. Antra priežastis—noras 
važiuoti į Lietuvą. Viskas parsi
duoda UŽ 5.000 dolerių. Įnešti rei
kia 2,500 dol., o likusieji, pasiliks 
banke ant 5 procento. (G-l)

•Į

SGRANTlN, pa.

_____ t

» ;

“Darbininko” name, prie E 
gatvės, ant rendos didelė krau
tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu
vėlei arba šiąip kokiam bizniui, 
įlenda prieinama. '‘Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366 Broadway, So. Bostin. Te} 

S B. 0620.

Holai ir Radios žemiausiom kai
nom.' Mainome senus pianus. Ita- 
žyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
čarkiuną. *

Vose & Sons Piano Co. <
160 BOYLSTON ST. BOSTON

f

draugijos. Spėja, kad bus a< 
pie 50,000 žmonių. « '

♦

""Lietuviai bus skaitlingai re
prezentuojami pašventinimo 
iškilmėse. Pasirodysime, kad 
ir mes tdrime Kristaus karei
vių. / . F. A KondrotWESTFIELD, MASS.

Šios kolonijos lietuviai ga
vėnios laikų praleido pavvz^ 
dingai. Gausiai lankėsi į baž
nytėlę trečiadieniais, penkta-

J karnos medžiagos suras būdų 
j kaip atnaujinti blaivybės vei-

DARBUOJAS SU, , -v 
VOSE & SONS PIANO >,

KOMPANIJA------------------------- —

ši kompanija Išdirbinėja planus 
Bostone per 75 inetus snvfrš. Lie-’ 
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl' lietuvių biznio.

navininkao Anlrftr-lnnglng Din.v.i VH,. ■

pe. Tolimesnė seimo tvarka 
bus skelbiama spaudoje. ’ Tiki- 

;, kad šį metų Amerikos lič
iai tuomi suskfbmės ir stos

Visko po biskį
i'

Šv.^ Cecilijos choro nariai

Bal. 15 d. įvyko Švento Var
do Jėzaus draugijos susirinki
mas. Dalyvavo ir klebonas 
kun. J. Kaulakis. •

Nutarė dalyvauti seminari
jos pašventinime, birželio 10 
d. Šventins J. E. Kardinąs 
Doherty. , _;r

Suvirš 20 Metų

JUOZAS P. ŠARKIUNAS

A *•

Verbų dienoj statė “Šv. Ag
nietė.” Gerai pavyko. Lošė
jai savo užduotis atliko labai 
gražiai. Drabužiai buvo pa- 
rinktį tų. laikų, kas ir puošė 
visų vęikalą Žmonių buvo 

Dalyvaus iš visos apylinkės^ Pe^no parapijai liko ne-
" -- ~ - ' - - - " ■'[mažai. Garbė.jaunimui.

Velykos

’ ^Velykų šventė prabėgo. Ry
te žmonių užsikimšo bažnyčia. 
Procesijų puošė vaikučiai, ku
riems vadoyavo šv. Pranciš- 
kans Seserys.—,Šv Cecilijoj 
ciioras, vad- A. Stanšauskui, 
prie didžiulių vargonų gražiai 
giedojo. Kun. Ig. Kelmelis pa- 
sake oi pamokslą msve kl-

Korespondentas

WORCESTER, MASS
■. Aušros Vartų parapijos sve
tainėj buvo, rengiama'įvairių 
vakarėlių. Marijos Vaikelių 
Sodaliečių Draugija perstatė 
operetę “ŠįaudadūŠis.” La
bai gerai išpildė. - Vaidinto-

Susirinkimas ' kbu* ir » platinti lietuvių tar- 

įara^ą 
sh^Siki-^mės, _

■d. halandžio. pu- [tuviai tuomi susidomės ir stos 
ų vakare. Visi- blaivybės platintojų eiles. 
^ bažnyčių kameĮDirva p]atį,
! rožančius. Po
:>£ »« ~ - v -4

chorą irbu- 
narys kuomet jo 

tęvas ir motina gulėjo ligoni
nėje. Sūnus gali užaugti ge
ras ir doras žmogus. Bet kų 
čia su melagiais keleivininkais 
susikalbėsi. Jiems ir juoda 
spalva atrodo raudona.

Parsiduoda gera f arma už pusę '
<aJ. _ _ . • ~

vybę. > Pamokslų 
fbės apaštalas kun. 
Sūurusaitis. Bai- 
ikslų visi atnaujino 
įžadus: Pamaldose 
ir ne nariai, iš ko 

būrelis 
■ Tikimės, kad ir jie 
iyybės nariais

ų visi susirinko į 
salę, kur įvyko mė- 

šūsirinkimas. ‘ Šusirin- 
avo Blaivininkų 

Centro Dvasios 
•Petras P. Sauru- 

r<vietiniaį: kleb. kun.
ir kuopos dvas. 

m. Ą. Daugis. Rinitai 
ius .kuopos reikalus ir 

sus pe/eTto mėne- 
s pasirodo kad gau- 

i nauji nariai. Prie 
s būrys pirmiaus 

ų narių sugrįžo 
ir stųja į veikimų, 

laiku turėti Vėl 
-jnkveiktLdide- 

įlaivybės idėjai ir 
tycai.

Prie Seimo

iš kuopos reikalus, 
’ nutarta priimti F*il- 

iainkų seimas, ku- 
^trečių ’dienų rugsėjo. 

Prie to išrink- 
kuri surengs gra- 

vakare, antrų dienų 
ui svečių ar- 

įopą atstovi]. Erie. 
tas Vienas iš gra- 
lą Čia svečiams 

tB-i-proga pasigrožėti 
7rr pamatyti kų 
'blaivininkai vie- 

i gali nuveik-, 
žmoni, kad dabartiniu 

ybės veikimas kaip 
Taigi tikimės, kad 
seime atnaujinsi- 

atrasime naujų 
ujinti blaivybės 

erikoje. Šiandie- 
jaunuomenė pra- 

klianti, o iš kur ji 
E>? Aišku, kad ji ima 

suaugusių žmonių, 
^žš pavojus mums 

is-ir jaunuomenei. Čia 
rimtai turėtų šį 
varstyti ir sekan- 

bne paduoti savo nno- 
*mas turėdamas tin-

klausė gražių pamokslėlių, ku
riuos sakė mūsų klebonas kun. 
K. Vasys.

Taipgi gražiai praleido ir šv. 
Velykas'. Pagarbinę Aukščiau
siąjį vieni kitiems teikė" nuo
širdžius linkėjimus. Bažnyčio
je buvo iškilminga procesija ir 
šv. mišios šeštų vai. ryte. Gra
žų šventėms pritaikintų pa
mokslų pasakė mūsų klebonas. 
Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia.

pra- 
Ne-

105 akrai žemės, 70 akrų dirbamos, 
35 akrai ganyklos, žemė labai, ge
ra, viskas puikiai auga. Pyeių so
das 5 akeriai, taipgTyra ir kitokių 
vaisinių medžių. Budinkai geri, 
barnė su skiepu, 7 kambarių stu- 

’ba, vanduo stuboj, baro?j, ant por- 
čių ir palei barnę. Farma randami, 
tik 1 mailė nuo miestelio, arti mo
kyklos, žemesnės ir aukštesnės, 
bažnyčios, gelžkelio stotis, paštas, 
vieškelis, pirmos klesis markętai— 
viskas arti prie farmos, tik viena 
mailė. Ant farmos yra 2 arkliai, 
15 galvijų, 150 vištų ir kitokių 

■ paukščių: ParšidUėda viskas sy- 
kiū. su mašinomis ir įrankiais. 
Taipgi sykiu parsiduoda ir stubos 
rakandai. Pardavėjas paliks vis
ką, kas tik ant farmos randasi.

■rimo—i

-jai bu-VO pritaikinti prie ro- 
lių. Taijčgi choras labai ge
rai išlavintas ir gražiai padai
navo. Ponia M. Juškienė mo- 
kino. Rei 
sišventimo prie pastatymo šios 
operetės. Garbė-mokytojai ir 
vaidintojams.

Moterų S-gos 69-ta kuopa 
buvo surengus prakalbas kovo 
28. Kai liejo ponia F. Pikči- 
Imgienė. Žmonių buvo apie 
šimtas. Kalbėtoja p-nia F. Pik- 
čiįingienė plačiai išdėstė Kar
mėlavos mergaičių ūkio ni<y 
kyklos tikslų ir atliktus dar
bus ir kų ateityje tikisi pada
ryt su surinktomis aukomis. 
Tam tikslui suaukavo sekan- 
tie:

Po $5.00: Adomas A vieta ir 
Magdalena Daugėliene. **

Po* $2.00: kun. J. Čaplikas, 
Marijona Juškienė, T. Mažei
kienė.

Po $1.00: Ignas Kukauskas, 
Juozas Kirminas, Ona Sidab
rienė, Uršulė Jokubauskaitė O. 
Liutkienė, Rozalija Buivydie
nė, V. Lozoraitienė. Petras 
Lozoraitis, K. Juškienė. J. M. 
Vieraitis. Eleonora Sapkaitė. 
Aneiė Mitrikienė. Ona Emku- 
vienė,- Viktorija F. Shea. K. 
Mažeika.

Smulkiais $9. Viso $40. \
Kuoi^< valdyba^ itejringa vi- - < .

• --ji-Tjž air-rerrtėjaF^Brookhmo
loiovronio-niiT* 1 o

>y. Velykoms. Pa- 
rapi jonai nesigailėjo aukų. 
Nors ir bedarbė, liet sumetė 
tūkstantinę. Garbė parapijo
nam ir klebonui už gražų dar- 

Įbavimųsi. '
Naujiena

Teko nugirsti, kad 3 d. bir
želio kler. J. Lekiašio bus pri- 
misija. Pirmas šv. mišias lai
kys mūsų bažnyčioj.

Bedarbė

Žmonės bėdavoja bedarbe. 
Lietuviai dar vis dirba.

Važiuoja i Lietuvą

Šį pavasarį daug rengiasi 
važiuoti į Lietuvą Teko nu
girsti, kad išvažiuoja pora vei
kėjų.

Demoralizuoja Jaunimų

Pas mus vienas “veikėjas” 
prie baro nuodija jaunimą 
Jeigu nesustos tų daręs pa
skelbsiu spaudoje jo pavardę.

Senas Senelis
— - 4>

ti ihylinčius, >teisinguosius” 
nezaliežninkus’ ‘ įx?‘ko biskį 
skandalo. ■ “Biskupo” Gritė
no name policija rado per
pjauta gerkle (kųnigužį” Juo
zapų Mažonį. Nugabeno į 
Statė Hospital. Nešneka, jo
kių paaiškinimų neduoda, Šį 
rytų biskį geresnis. Yra vil
ties kad kojas išneš. Kraujo 
plūdimas sustabdytas.

Kų “biskupas” Jonas Gri 
tnas sako?

Gritėnas aiškina, kad “kuni- 
gužis” Mažonis buvęs suspen
duotas. Kada jo paties nebu
vo namie, atvykęs Mažonis,. ga
vęs kambarį, kur duris užsira
kinęs. Kada Gritėnas namon 
parvyko išgirdęs kambary de
javimą; išmušęs duris ir rado 
kraujuose paplūdusį Mažonį. 
Peilis šalę jo gulėjęs.' Tada 
pašaukė policiją ’ Desperatas 
atsirado ligonbutyje. -

Taip jis pasakoja, bet kaip 
tikrai buvo gal vėliau paaiš
kės. Mažonis yra šlubas-senas. 
Gritėnas yra dar jaunas. Abu 

inezaležninkaują/ Gritėnas yra

FRĄNK BARTEICH
R. F. D. 4, Ulster, Pa.
' ■

PRAŠALINA INKSTŲ 
TRUBELIUŠ IR PŪSLĖS

NEMALONUMUS

Vyrai ir moterys, kurie turi vi
sokius skausmus nugaroje ir kurių 
pasilsys naktį yra trukdomas dėl 
silpnų inkstų, būtinai turi paban
dyti Nuga-Tone. Šios gyduolės 
prašalina skausmus ir kitiems 
svarbiems kūno organams,, nura
mina ir stiprina nervus’ feikja kū
mui sveikatos abelnai.

Jei jūs nesate taip sveikas ir 
stiprus kaip jūs norėtumėt būti, 
pabandykit Nuga-Tone tiktai per 
20 dienų ir jei jos nepagelbės jums 
visokiuose atsitikimuose—^padarys 
jus stipresniu, sveikesniu, links
mesniu — grąžinkite likusias gy
duoles savo vaistininkui rr jis grei
tai grąžins jums atgal pinigus. 
Nusipirkit Nuga-Tone šiandie, liet 
tik žiūrėkit, kad jos būtų, tos ku
rių reikalaujat. )

. ■’ * ' l i • ...

<
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Ofiso tel: Park 3491 ,
ADVOKATAS

IGNAS J. BARKL’S
725 Slater Building 

Worcester, Mass.

’ Namų tel.: Cedar" 28(fe-W.

IOWELL, MASS.
Tragedija Lietuvių 

šeimynoj

Čia lietuviai bolševikai 
deda iš proto kraustytis,
senai Vincas' Baranauskas, 39 
metų amžiaus, persipjovė brit- 
va sau gerklę. Jo sūnus (15 
metų) pamatęs kas su tėvu at
sitiko, nubėgo pas kaimynų 
Boumilų ir pašaukė policijų. 
Baranauskas pamatęs policiją 
nušoko nuo trečių lubų, bet iš
liko gyvas. Policija jį tada 
paėinėJrumvežėą šv. .Jano li
goninę, kur kovo 22 d. pasi
kankinęs mirė.

Kaip tik tuo laiku, kada ši> 
tragedija Įvyko, jo žmona irgi 
buvo ligoninėje ir susilaukė 
sūnaus.

Mūsų bolševikai pasiskubino 
savo šlamštuose Baranauskų 
primesti katalikams, nes, mat 
jo sūnus prisidėjo prie para
pijos choro. Turiu pasakyti, 
kad Baranausku jūs bolševi- 
kėliai nnis nepažeminsite, o tik 
savę apsišauksite melagiais ir 
šmeižikais Kad Baranauskas 
buvo bolševikas tai čia paduo-, 
siu keletu įrodymų. Jis buvo 
narys bolševikų LDLD. kuo
pos ir Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijos, kuri yra 1k>1- 
ševikų rankose. Buvo “Lais
vės” skaitytojas. Girdėjau, 
kad vėliausia skaitė ir “Kelei
vį.” Baranauskui mirus, vie
tos bolševikėliai paskelbė ang
lų spaudoje, kad bus laidoja
mas su bažnytinėmis apeigo
mis,k ad tuo nusikračius savo 
nario.

“Keleivis” rašo: “Nors ve
lionis Baranauskas buvo karš
tas katalikas ir kun. Juro baž
nytinis giesmininkas, bet jam 
pamirus, visi jo išsižadėjo.” 
Meluoja savo skaitvtojams, 
kaip tas Mikas Melagėlis. Ve
lionis niekados nebuvo gies
mininkas nė karštas katalikas.

sienas 
kas.

Aušros Vartų parapijos Mo
terų Saigos kuopa rengia pra
kalbas geg. 1. 1928. Kalbės 
adv. Bobbiis. Prakalbos viena 
iš serijų pamokų moterims. 
Ateikite pasiklausyt ir pasi
mokyt gyvenimui reikalingi] 
patarimų, kuriuos adv. Bob- 
blis papasakos. Kas mėųuo 
prieš susirinkimų bus ir to
liau surengtos paskaitos arba 
prakalbos įvairiais klausimais.

Dabartiniu laiku rengiamės 
prie šulošimo labai gražios 
dramos. ‘^Motinos Meilė.” Bus 
vaidinta “Motinos Dienoje,” 
gegužės 13 d.. Aušros Vaidų 
parapjos svetainėj.

So. Worcesterietė

•_ą 

‘•■Z
• y
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DETROIT, MIGH.
' i 4 ' . ‘ ‘ M C ‘ .

AtvažiąvęsJ šją koloniją su- 
ėjau keletu įžymių veikėjų. Su
sipažinau su p-nia M. Bagdo
nas. Ji yra g^ra piešėja.

Draugijos ir kuopos gerai 
gyvuoją a ypač šv. Jurgio pa
rapijoj.

Darbai neblogiausia eina, liet 
naujai atvažiavusiam ir netu
rint draugų darbas sunkti gau
ti.

Vėliau parašvsin daugiau.
T. B.

" -----------
.Ofiso tel: Park 2939

ADVOKATAS 1

PRANAS J. BUBLYS
! (BOBBLIS) .

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namų tel: Cedar 176S-M
 * 

VANAGAIČIO DAINOS r.
\ . 1< . > • ■ t • . . tlaisvamanių laikraščio “Vie

nybė.” Jis tame “peiperv” la- 
liai daug rašė apie “naujų ti
kybų. ’ ’

Jau pas nezaliežninkus-lietu- 
vins keli metai atgal yra bu
vę manašių atsitikimi]. Kas 
J. Mažonis? Yra toks pat kaip 
ir Gritėnas. Gųl Gritėno tve- 
rinys. (?) tik “biskupo” titu
lo nesisavina. 1 Jisai vasario 
mėn., 1927 m. kada Gritėnas 
vyko į Lietuvų ji jį pavadavo: 
Nabagas skundėsi visieins. kas 
norėjo klausvti, kad nėra iš ko 
srvventi. Sugrįžęs Gritėnas 
Mažonį pravarys, bene iki šiai 
dienai kur pas lenkus glaudė
si. Reikia žinoti, kad visi lie
tuviai atskalūnai apie Scran- 
ton. Pa. tai lenkų ex-kunigo 
Hodnro padarai. Jisai save( 
liepė vadyti “arkivyskupu,” o 
kiti vadinosi “Siskapai.s,” pa
gal lenkams padarytus nuopel
nus. Gritėnas tai ištikimas 
leųkų bernas. • iLenkąs Hodu- 
ras padarė ji “biskūpu.” Pas 
ji. kaip sako, .mokinosi, ten 
siunčiąs savo studentus moky
tis. ten esą klierikų 5 lenkai 
sralicijonai ir vienas sulenkėjęs 
lietuvis—Rimša/ Gritėnas su 
savo parapijonais dalyvaująs 
lenkų parodose,; nešąs baltų 
vištą * - <

Nezaležninkai giriasi lietu
vybe. o po teisybei lenkų ver- j 
gaiš yra.

i

MOKYKLOMS 
p / < 
• i . • -

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 II dalis, 
i kaina 60 eeųtų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite ‘‘Darbininke’’ 

366 Broadivay, So. Boston, 
Mass. Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.

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

.T Ą M f

r u

f
Tel. Park 5373 -

DR. J. C, LANDŽIUS
(SEYM0UR) 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
35 Trumbull St., Worcester.

Valandos: 9—10; 2—4; 6—9..

f 0 ’»

k

WORCESTER, MASS.
Šv. Kazimiero Choro meti

nis koncertas bus balannžio 
2.9-tų dienų, bažnytinėje salė
je. Jau nuo senai Juozas Že
maitaitis, vargonininkas moki
na įvairias dainas. Nereikia 
daug rašyt apie Šv, Kazimiero 
Choro gabumus, nes visuomet 
įr jo koncertus atsilanko publi
kos pilna svetainė. L.

f

Telephone Cedar 4953,

Išmintingas žmogus visame ran
da pagalbos, nes jo privalybė — 
imti gerą iš visų ir visa.—D. Res- 
kinas.

* ♦ * \ |

šypsokis ir visi tavo rūpesčiai 
palengvės; juokis ir sidabro de
besys stūksos, nes juokas skaus
mą pergali. '

i Prietelis.
' i \ ■ *!

Mylėk gyvenimą ir mylėk; 
mirtį, ir nebijok nė vieno, ne 

kito, — mirtis — gyvenimo da
lelė. \ į ~ i j

X ’ *
X Reshlence, 104 MilIbary St, 3rd Floor.

JOŠEPH 3: DIRSA
* LIETUVIS GRABORIUS r

“Autos For Ali OccMions”
' OFFICĖ: fanerai Home, 212 IBUbory St; Worcestert

r
Jeigu mlrtlu atfiinkytn joną telmynę, tegul jomj prietelial peAnakla 
mene Ori p«tc:ittnanan plglautto darbo; aš uitlkrirni. tad laidojimai*, <

M393BU>

v. .50 
.50 
.85 

$1.00. 
$1.00 

_$1.15

snės minkštais viršeliais).^ 
)ĮJ r(gerps odos viršeliais)" 

teeluloidos viršeliais)

Bro«dway

i

i Aptieks
Al. Budrevičietus

relllotė, garsi dk 
baigus Co- 

tetų, ir per nštuo- 
ikavn.s savo ap- 

, Conn., dabar 
aptiekę. Išpildo sąži- 

j receptas, parrfuo- 
Prašom už- 

o gausite perus pa
matam patarnavimų.

Z

PHILADELPHIA, PA.
Bal. 12 <1. šv. Kazimiero pa- 

rapijon atsilankė J. AL Vysku
pas. 4 vai. po pietų suteikė 
vaikams Sutvirtinimo Sakra
mentą Apie 200 vaikučių ir 
keletas suaugusių priėmė tų 
Sakramentų. Vyskupas pasa
kė gražų pamokslą Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. Tų pačių 
dienų apie 100 vaikučių pri
ėmė Pirma Šv. Komunijų. Šv. 
mišias laikė ir išdalino komu
nijų kun. J. J. Kaulakis. Taip
gi pasakė ir pamokslų primin
damas kiekvienam reikšmę pir
mos Šv. Komunijos? F. A. K.

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING

Worcester, Massachusetts
Phone Park 5065 '

THOMPSON’S SPA
Šioj krautuvėlėj galima nusi
pirkti visokių reikalingų vai
stų, ledų, minkštų gėrimų, , 
saldainių ir vėliausių laikra
ščių. Skersai Šv. Kas. bažny
čios, kampas Providence ir* 
Waverly Sts. 38 Providence 
St. TeL Park 8718

Prityręs Lietuvis Fotografas
Jonas Černius

8 Vernon Street, Worcester 
Trankia paveiksiąs pavienių, ves
tuvių. draugijų. iSvažiavimų. Da
ro krntamus paveikslus. Specia
listas piežime didelių paveikslų.

Teleplione Ce<lar 3721-M

NAUJAS AUKSO ALTORIUS

lis minkštais viršeliais)
lis kietais viršeliais)

Celuloidos viršeliais, su kryželiu) 
Užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS’’

l

South Boston, Mass

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
F. A. Kundrotui, Philadel- 

phia, Pa. — Tamisfa vakarė
lio aprašyme, kuris įvyko Šv. 
Kazimiero svetainėje, nepažy
mėjai laiko, nė kas jį rengė. 
Nedėsime.

Td. kark 5452 Cedar 7336
NATIONAL 

BOTTLING COMPANY 
8artHiitka* Petrą* Lozoraiti*

~ Mes išdirbame visokios ruples to1 
nikę ir pristatome kožnam ant 
pareikalavimo, žinovai pripažino 
musą Glnger Ale geriausia visoje 

valstijoje
464 Millbury St., Worcester.

>V ■  

• F. KL ASTON
FOTOGRAFAS

I . .... >

Jei norit turėt savo aiškų 
paveikslą tai eikit nusifo- 
tografuot pas patyrusį fo- 
tografistą—F. KLASTOM, 
Darbą atlieku vėliausiais 
išradimais.’Ant pareikala
vimo, einu į stubas foto* 
grafnot

Beje, turiu dar žradimą. 
—padarysiu jūsų paveiks- 
lą ant veidrodžio. Ateikit 
persitikrint. , * .

F. KLASTOK-F 
24 Millbury Stot ■

KAS mylite mokintis srajyt Ir 
norite priklausyti prie ( 

Worcester’io Lietuvių Beno, 
praAom kreiptis prie Beno ve<MJo, 

. JUOZO BLIUDZIAUS 
451 Dorriiestrr Street Worcewter.



antJąn
i«6 iii’i

lerių heišgavo. Ivanauskai 
šakosi tada nė vieno dolerio 
neturėję. Svečiai, matyda
mi, kad “tardymas” nepasi
seks, patys ieškojo sau lobio.1 
Kelis maišus prisigrūdę į: 
vairių drabužiu, brangesnių 
daiktų '̂ slisikrovė sau ant 
pečių ir išėjo.

Parašė J. Tarvydas -------------45c.
■ **»•: v - y„-

-Turto Norma—moksliški pa- 
tkiakaitymai. Parašė Uosis.------ 45c.
388^^^- ■ z
? Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio- 
nės per įvairius kraštus. Pa
raše Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio___ _____ 1________ $1.00

v Tada svečiai (viso jų bu
vo trys) užlipo ant aukšto ir 
užtiko ramiai sau palėpėj 
tūnojančius, persigandusius 
senius. Abudu surišo virvė
mis ir, nutrenkę nuo aukš- 
to žemėn, paėmė juos savo

čių “ mandagumų, ’ ’

Esuirias—3-čia dalis dramos
“Gims Tautos Genijus.” Para
šė Kun. L. Vaicekauskas..._.....10c>

deberry Firmas — labai 
apysaka _-___________ 75c.

TeL So. Bostto 0506-W.;

ts liksi sveikas ir 
Jonas sugriebė kir- 

rengėsi pavaišinti ne- 
Bet šeimi- 

svečiai

rtaus Kryžius: Stacijos, 
[fls Verksmai, Maldos Ge- 
JBirželidir Spalių mėne- 
Iileido kun. K. A. Va-

aukšto ir •] 
manė, kad 
tiek Usupratlyvi” ir nepra
šomi ant aukšto nelips. 
; ,'z . ‘ .

“Svečiai,” matydami, kad 
durys išversti ne taip jau 
lengva, pradėjo veržtis pro 
langus., Išdaužė langų stik
lus ir šaudydami malo
niai’’ kartojo: “Janka

-(mat, 
.-nas^pį 

go, tai ir.: 
kįnti, ir pi 
gyvas, 
vi ir 
lauktus svečius 
ninkas nepajuto, kad 
pro langus- ^atsidūrė kamba
ry—Salia jo. Tuoj Šeiminin
ką Jonų surišo, paguldė 
kniūpsčių it ėmė pliekti, ko
jas laužyti, po nagais paši
nus Varyti; prašydami ati
duoti 900 dolerių.^

Joną revolverio smūgiu 
apsvaiginus, nebeliko, kas 
galėtų teikti' “svečiams” 
“informaeijų” apie taria
muosius 900 dolerių. Jonp; 
žmona persigandusi žado 
neteko, y:. ' _

.Katalikų Tikybos Tik
rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir- tikro- 
jo-kataliko priedermės. Para- 
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cozel 30c.

* Tretininkų Jubiliejus — 700 
metų sukaktuvėms paminėtu

/ųpraoynms Švento Praneiškąnsi_
venuolijij ir 3 vienuolijų^ įsta-

-_____:_________ 8c

“CHICAGO AFTER 
—ttnnmoT“—

* su Ralph Ince “
———

KAUNAS. — Kovo 17 d., 
Vyr. Tribunolas ‘nagrinėjo 
dviejų “svieto lygintojų”— 
plėšikų.: Jono Gatavėno ir 
Jono Feiferio bylą. Teisia- 
majin posėdin buvo atvesti 
abu kaltinamieji. Abiem bu-‘ 
vo: duotas žodis,- kuriuo jie| 
pasinaudojo—teisinosi, kiek 
tik galėjo; Ypač Feiferis 
pasirodė' labai apsukrus, 
Tribunolą {įtikinėdamas ne- 
būtais<bet gražiai jo sugal
votais dalykais. ’ r ,'• > / 
S 'Kaip atrodo jų byla? Vie
ną tamsų- rudens vakarą (tai 
buvo dar 1926 metais) ne
toli Jėzno gyventieji Iva
nauskai išgirdo ‘kažką bel- 
džiant į duris. Kas gali taip 
vėlai pas juos vaikščioti?— 
galvoja šeimininkai. Ilgai 
abejoti ir spėlioti neteko— 
“svečiai” pradėjo versti du
ris.

Ivanauskai išsigando. Jų 
šeimynos buvo keturi: seni 
tėvai, apie 26 mėty sūnus ir 
jo žmona. Pajutę tokį sve-

..................-

į;; u1-”

tėvas su tardymam Muše^. į idaužė,
motina tuoj užsikraustė ant spardė, replėmis nosis,; pirš^ 

pasislėpė palėpėj :|tys gnaibė, baisiai kankini, 
id “svečiai” bus bet nieko apie tuos 900 do-

y - Pątannės Moterims—pamo- 
kiminas moterims jų asmenį- .

' niame, šeimyniniame ir visuo- 
?• meniniame gyvenime. Parengė
Iš Kun.. V. Kulikauskas...... ... ....... 15c.\

- v
« ąfe Ben-Hur—Istorijos apysaka 
--.•iiJėzaus Kristaus laikų. La- 
ybai įdomi ir plačiai žinoma 
4.'knyga (audimo apdaru). Ver- 
j&Jonas Montvila ----------- -—1.50

niuose pažinau Gatavėną. Y- i 
pač man gerai jis prisiminė, į 
kada man jį apžiūrint, jis < 
nusijuokė: jo burnoj pama- j 
čiau nulaužtą danty kurį tu- ] 
rėjo žiauriausis mūsų plėši- i 
kas. I
1 Feiferįs ir Gatavėnas į- I 
vairiai teisinosi, bet-veltui, 
[Vyr. Tribunolas pripažino 
juos kaltais ir patvirtino 
Kauno Apygardos Teismo 
sprendimą, kųroųo abudu 
plėšikai nubausti devyne^ 
riais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo.- " * ’' ** Rytas”

t -    •
. NėrA tokio urvo arba tokios 
slaptos vietos^ nėra tokios netyr- 
matomos tamsos arba tokių tirštų 
miglų pflnps kidmo; 'kur ’galėtų 
pasislėgti, kruvinas užmušimas.— 
S^cs^s/ p’

T'el. to! Ėoirton 08ZS ' '
NAUJOJE VIETOJE 

L LIETUVIS DANTISTAS 

w.;mj.web 
i? it , (EASĘABĄVIŪIUS) •I I

Po kiek Taiko policijos 
buvo sulaikyti1 įtariamieji 
šiame žygy du “draugai”— 
iš Nemajūnų'Feiferis 'Jonas 
ir Gatavėnas Jona&* f •-; 
/ Pas Feiferi rasta išplėštų 
Ivanausko daiktų—-kaip tai 
auksinis žiedas, paltas, skus
tuvas, guminis diržas. Senis
_ • z ,

Ivanauskas, pamatęs Feife
rį,1 tuoj iš pykčio ir ■ įš
— - ' - - - - » ' Iri -

I LIETUVĄ IR ATGAL .
• Užlaikau ’ — 

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių.

Inšiūrmu tik Mass. valstijoj' 
Nuo Ugnies ir nelaimės: au
tomobilius, fomičius, gyvas
ty namus, stiklus, sveikatą 
ir t. p.

. Parduodame Anglis ir 
Malkas

Pristatėm netoliau kaip 12 
mailių nno Bostono.

Turiu 
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo ir 
mainymo, kurių čia negali
ma suminėti.

, Galima Kreiptis į 
Ypatiškai, laiškų .arba per V 

telefoną. ' ‘
. Ofiso Valandos ' 

Nuo 9 vai. ryto iki 9 vat 
j vakaro. . į

džiaugsmo sušuko. “Štai tas, | 
[kuris mus mičjndl’?. i 1 

Suimtas ir Gatavėnas; j 
[Pas šį rasta “remontuotia 
[Ivanaūsko batay (nuplėštais į 
[aulais), jcųrįubs savininkas j 
taip pat tuoj, pripažino.^ I

Nukent? jusiems GdtavM j 
Į buvo' rodomas Alytaus' £alė- < 
| jimėf Tardytojo buvo issta- j 
Ityta visa eilė kalinių, iš ku- ; 
Irių senis Ivanauskas tuoj ; 
|surado savo naktinį “sve- ! 
Ičia.” Tai buvo Gatavėnas. 
| > Nežiūrint to, .kalbėjo Iva- 
| nauskas V,^Tribunole, kad 
■[plėšimo metu visi trys plėši- 
[kai buvo baisiai persirėdę, 
[ išsuodintais vgįĮįaįs, išvers- 
iltais drabužiais, aš kioi kali-

L J i.*-! ikio.
f

-



priimame - seny?

tono jaurumo 
šokiuose

r bengia 
• Choras jfra 
ri&s turėsite p
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PASUKITE LAIKRODŽIUS 
VALANDA PIRMYN

Sekmadieny, balandžio 29 
d. prasideda dienos-Šviesos 
taupymo laikas. -Tad, nepa
mirškite, kad sekmadieny 
reikia atsikelti valanda ank
sčiau, nes bažnyčiose pamal
dos, traukiniai ir kiti veiki
mai bus valanda anksčiau.

t '

Pasukite laikrodžius galan
da pirmyn iš vakaro šešta-' 
dieny, kad atsikėlę ryte bū
tumėt “up-to-date.”

J. J. KAZELE,
108Broadway, So. Boston, Mass.

maras: “Pavasaris...
i korespondentė: “Pa 
yra žiemos nugalėji-

Vaikinas gerai valdantis var
gonus, geras chorvedys, ieško 
vietos. Reikale malonėkite 
kreiptis i “Darbininko” Ad
ministraciją. (G.-8)

gio bažnyčioje Norwood, 
Mass.

Linkime būsimam Kris
taus dirvos artojui geriau
sių pasekmių jo darbe.

Pirm.i “Moterų balso 
neklauso...” “L. Ž.”

KALTIS
Šią savaitę Sųffolk supe- 

rior criminal teisme pasibai
gė skandališka byla. Kalti
ninku buvo policistas Har- 
rington. Jis buvo kaltina
mas už nušovimų McDonald 
iš Dorehesterio, pereitais 
pietais, rugp. 4 d. Džiurė 
pripažino jį kaltu žmogžu- 
jįystėje. Bausmė pam bus 
paskirta kitų antradieny:

Mažas Karolis rytą, ateina 
pusryčių ir pasakoja savo bai
sų sapnų, kad virtęs po veži
mo, skaudžiai buvęs sutrenk- 
tas ir paskui nugabentas j po
licijų. Čia jis staiga nustojo 
pasakoti ir klausia motinos:

------Kąs bus toliau, mama? -
— Ką as gantfranoti.
— Tai turi pasiklausti ]K>- 

licijos. K. “V-vė”

LWW FU1H1TURE CO. 
j»-S» BK>4H»įy pOBTB BOBTOK, MA88

Telephone South Boston 4618-W 
(VAKARAIS ATDARA IKI 7:45 VALANDAI)

iš priežasties savininkų senatvės 
didelė 218 akerių* farma.; 50 ake
rių dirbamos žemės, 168 akeriai 
gražaus miško ir ganyklos. Miško 
malkoms yra virš 1000 kortų, ;o 

■ lentoms yra virsltOOO dolerių ver- 
tės. Kaip vanduo taip elektra y- 
ra j vesti j namus ir j tvartus, ku
riuose yra vietos dėl 30 karvių. 
Farma randasi viena milia nuo 
miestelio Petersham, Mass., ir 9 
milios nuo Athol, Mass., šaly gero 
kelio. Parsiduoda, visai pigiai—tik 
už 10,000 dolerių. Apie sąlygas 
kreipkitės prie: (G.-4)

JULIUS REGOS,
64 W ėst Street, Petenham, Mass.

LUKŠIO “LIETUVA” 
GERA

Trečiadieny, bal. 25 d. ik 
Lųkšis rodė krutumus pa
veikslus iš Lietuvos. Pa
veikslai yra geri ir kelianti 
patriotizmų, tik nežinia del- 
ko nelabai aiškūs.

. P. Lukšis gegužės 2 d. vėl 
važiuoja į Lietuvą nutrauk
ti naujų paveikslų. Kitų žie
mų turėsime progų pamaty
ti šių metų Lietuvoje įvy
kius. < Re p.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
Moterų Sąjungos Mass., Me. 

ir N. H. valstijų apskr. suva
žiavimas įvyks gegužes 13-tą 
d., 1928 nu šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėj, Worcester, 
Mass. Pradžia lygiai 1 vai. 
po pietų. Prašome delegačių 
nesivėluoti, nes turime užbaig
ti posėdžius 'prieš penktą vai., 
nes vietinė kuopa turės savo 
vakarą su programų. Šis sus. 
yra metinis ir svarbus. Ture-’ 
sime aptarti būsiantį išvažia
vimą, Šiame suvažiavime da
lyvaus mūsų brangi viešnia L. 
M. Dr-jos atstovė ponia F. 
Pikčilingienė. Prašome pri
siųsti gausiai atstovių. Pri
mename skolingoms k-poins 
užsimokėti duokles į aps.

Aps. Valdyba

pa komiški skelbimai įžymaus 
■kartūnisto Briggs. Sek juos... 
skaityk juos ir persitikrink, 
kad Old Gold Cigaretuose “Nė
ra Nė Kosulio Vežime.”

— Maryte, kodėl, pas tave 
kelių rūšių laiškinis popietis?

— Matai, ant raudono jx>- 
pierio rašau Juozukui, kad aš 
jį myliu, o ant žalio—Stasiu
ku!, kad esu jam ištikima.

“M. R.”

Keletą savaičių .atgal man 
teka apsilankyti į šokių salę, 
surengta Amerikos lietuviij 
.alinimo, So. Bostone. Mano 
tikslas buvo pamatyti kaip el
giasi ir linksminasi mūsų jau
ni vaikinai ir merginos.

Galiu pasakyti, kad tai bu
vo mano pirmas kartas kaip 
atvažiavau į rytus, kur gavau 
progų matyti tiek daug jaunų 
vaikinų ir merginų vienoje 
vietoje ir kaip pasiteiravau 
tai sužinojau, kad 95 nuošim
tis buvo lietuviai ir lietuvai
tės.

Visi išrodė linksmi, šoka, 
juokias, šnekučiuojasi, bet, 
kad pasakyti teisybę, aš nema
čiau nei vieno vaikino ir mer
ginos kuri (s) išrodytų atletiš
ko suaugimo,, nors .-daugumas 
iš jų buvo. pačioję įjauny^tėje, 
mro i4 rrietų ir daugiau. Sun
ku- ' pasakyti? kad jie užaugs 
gražūs, stiprūs ir sveiki vyrai 
ir moterys. Teisybė, jaunienls 
reikia pasilinksminimų, bet 
kaip tie pasilinksminimai yra 
vedami ? Tokie pasilinksmini
mai, kokius mes matome šian
dien, labai kenkia nė tik kūno 
augimui, bet ir moraliam sto
viui. Aš pats savo akimis ma
čiau kaip nekurie iš to jauni
mo turėjo kišenėse bonkutes 
mūnšaino: patys gėrė ir savo 
draugus “tritino.” Mes visi 
gerai žinome, kad tas gėrimas 
kurį galima gauti naminiuose 
bravoruose yra niekas daugiau 
kaip tik nuodai, kurie užnuo
dija žmogaus kūną ir protą, 

^padarydami bepročiais arba 
I ligoniais. Todėl mes suaugu- 
•| šieji žinome kokia nelaimė sė
jiką mūsų jaunimą. Kodėl mes 
į|nesirūpiname daryti ką nors,! 
J kad jiems pagelbėti atsikraty-J 
| ti nuo to nelaimingo papročio j 
I — girtuokliavimo. Ka daryti 11 

’|Aš čia trumpai ir aiškiai at-| 
sakysiu. Reikia visiems Įeitu-] 
viams suseiti be skirtumo par
tijų ir suorganizuoti jaunuo
lius į. atletiškus klubus. Kht- 
baiybūtų mūsų jaunimui kaip 
ir apšvietos bei sveikatos fia-i 
maikur vaikinai ir merginos 
gautų progą lavinti kūn^ ir 

I protą, nes tokie klubai turėtų 
visokių knygų ir raštų dėl pa
siskaitymo. Be to. klubai ga
lėtų rengti šokius ir. atletiškus 
bei sportiškus - vakarus ir tas 
pritrauktų mūsų jaunimą prie 
gražaus ir naudingo darbo, 

įvaikinama nereiktų eiti į pul- 
Iruimius, o merginoms į blogas 
Į šokių sales, kur kenkia ne tik 
t moraliam bet ir fiziniam gyve- 
Inimui. -■

yas p. M. Karbauskui vado
vaujant pasirodys bu nau- 
jausiomis^dajnopiis. Tokie

.. Parsiduoda visokios žolės ir 
šaknys partrauktos iš Lietu
vos ir kitų šalių. Subatoinis 
parsiduona už nupigintų kai
nų. Atdara nuo 9 ryte iki 9 

vakare. Visuomet stengkitės 
atsilankyti subatomis, nes ki
tomis dienomis phsitaiko išva
žiuoti.

Rašo Jack Ganson, 
Lietuvių Ristikų Čampijona;

.— Pasisakyk man, mažytei 
ar gyvena šiltame name Paukš
tys ?

— Vienas paukštis čia gyve
nąs, bet jį vadina rodos, Žvir 
bliu.

TURĖK BALOMS NAMUS
Namai malonūs ir linksiniyra tuomet, kuomet 

jie tinkamai papuošti. Tad papuoškite savo na
mus geriausiais ir gražiausiais rakandais.

Štai mes darome . didžiausį nu piginimą ant 
PARLOfe ir DINING ROOM SETŲ. Juos ga- 

los jūsų namus. Mes 
ir duodame naujus.

FIRMINIAI BALSAVIMAI 
PRAĖJO RAMIAI

- / Massachusetts valstijoj pir
miniai balsavimai, antradie
ny, bal. 24 d. praėjo ramiai. 

Tiesa, mažai kas interesa- 
- vosi tais balsavimais. De7

- mokratų partijos kandida- 
V tas Smith gavo didžiumą ir

republikonų Hooveris.
7 * Republikonai savo balsus 

; ' suskaldė, o demokratai be- 
v/ veik visi laikėsi prie vieno 
Į., kandidato Smith.’

/' Po šių. balsavimų išrodo, 
kad demokratai statys kan
didatu į prezidentus Smithą. 

j>.. ■' — ■ —■■■ —i—i——i

egSiu konėertas. 
Dainuos mūsų* .

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
L a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve .25
2. a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano .25
3. a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė

veli, Tėveli ------—-------------------------.25
I. a) Močiute, miego norių; b) Oi, 

varge, varge------------------------------ .25
5. a) Aš toli nuleista:; b) Tris dzie-

nas (dzūkiška) --------------------------- .25
6. a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at

lėkė sakalėlis------------ —------------L- .25
7. a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis

• tupėjo —---------------------- n,.-------- - .25
8. Tautiški šokiai I. ------------------------ .40
9. Tautiški Šokiai------------------------- .40

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS
1. Apvesdinkite mane----------------- 1$0.0
2. Šių nakcialy (dzūkiška) _—;------ .30
3. Jojau dieną (augštam balsui)------/ .60
4. Ko liūdit sveteliai —*________  -2ū
51 Siuntė mane motinėlė —______  -20
6. Vai aš pakirsčiau__________ _____ JO
7. Saulelė Raudona---------------------- .25

KOMP. VAIČIŪNO DAIVOS
1. Jau kelias Lietuva! _______  .30
2. Dvi dainos-----------------------------  .40
3. Mūsų šokiai I. -—.—.30
4. Mūsų Šokiai H. -______________L. .30

■ . GUDAVIČIAUS DAIVOS /
1. Astuonios įvairoa dainos ------- — ' .50
2. Trys dainos--- -- -------------1;___  .40

. VAINIKU0NIE8
1. Mūsų šokiai______________________ 50

t .
, '»*'V *■ - . f -į,

Visos vįrš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda
mi užsakymus drauge prisiųsk i te ir pinigus. 'Visuomet adresuokite taip:

\ 1 • “DARBININKAS”
366 W. Broadvay, South Boston, Mass.

S U B A T OJE .

GEGUŽĖS (MAY) 5-TĄ, 1928
6V- JURBIO PARAPIJOS

207 York Sk. C. Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7 vaL vakare ,

Bilietai: 75c. ir 50c., vaikam? 25c.

Aktoriai bus, pakviesti kuo g»- 
riausi. Prašome visus ir visas ateit, 
nes šis veikalas šioje apylinkėje 
pirmu kartu yra statomas, o atė
ję nesigailėsite, nes yra ko pažiū
rėti. Kurie matė, tai da nori ant- 
rirkartu nactyti. Ateikite, o mes- 
užtikriname, kad būsite patenkiu- ■* * 
tiT Užprašome, kaip vietinius, taip 
ir iš apylinkės visas ir visus.

Kviečia SĄJUNGIETRS
I

Tęvas (rūsčiai): “Kur tu 
buvai vakar vakare?” 
. Sūnus: “Ohf Aš tik buvau 
pasiyažinėt su kitais jaunikai
čiais. ' ' \ .

Tėvas: “Gerai, tai pasakyk 
jiems kitų kartą, kad iŠ galvos 
špilkų nepalikt kare.” -

Įvairios
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

• • . i

Vienam Balsai Prie Fortepijono
1. Ak, myliu tave_________________ .75
2. Bernužėl, nevesk pačios _______ _ .50
3. Graži čia giružė_______  --------------- .50
4. Meilė —--------------------------- ------------- .40
5. Meilė uždegta kratinė___________ .65
6. O pažvelgti________________ '. ■ . .50 -
7. Visuomet širdis surakinta________  .60
8. Penkios linksmos dainos $1 m

Duetai
9. Moterų Sąjungos Imnas______ __ .50

10. Skrenda, lekia musų mintįs______ .75
11. Trisdešimt dainų_______________ $1.50

BSšrem Chorai
12. Ginkim šalį Lietuvos___________  .50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą___________ .50
14. Lietuvos Vyčių Imnas_______ - . .25
15. ' Pirmyn į kovą_________ ■ ^0
16. Mes grįšim ten-------------------------- ,75
17. a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer

gelė, eFTSbė^o mergytė------------- .50
18. a) Kaip aš bnvau jaunas, b) Žiu- 

’ rau anksti rytų, c) Aš užgimiau
• - Lietuvoj--------------------------------------- .50
19. a) Eikš mano mergele, b) Aš suti

kau žydeli, e) Kam anksti keltis .50
20. a) Miels tėveli, b) Oi skauda gal- ‘
z vėlę, e) Atsigėriau žalio vyno ——- .50
21. _,a) Oi džium-džium, b) Už jūrių, c)-. »

Kalbiu jaunas bernužėlią, d) Aš tu- 
į rėjan vištą - ---------------- ;-------------- .50
22. a) Tykusis rytelis, b) Oi laksto va- 

nagėiis, c) Kur Nemunas, d) Oi čiu-
•' Čia-liulia___________------------------- .50
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