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a vienyjasi

nationalistai

Rumunijos ūkininkai nori nuversti

mas.
Jau pasižadėjo programė 

dalyvauti Montello Šv. Ro
ko parapijos choras, Nor- 
woodo šv.- ^Cecilijos choras 
ir p-lė M; Gribaitė, Naujos 
Anglijos įžymiaiisi daininih- 
kė. /.
„.Yra pakviesti visi Naujos 
Anglijos chorhi, solistai ir

pie tris bertainius valandos. 
1 vai. Lietuvos ministeris 
prie Šventojo Sosto iškėlė 
vyskupams pusryčius, daly
vaujant kardinolui Gaspari 
ir monsinjorui Brgoncipi. 
Bal. 24 d. vyskupams pa-* 
gerbti Lietuvos pasiuntiny
bėj prie Vatikano bus pri
ėmimas lietuviįį kolonijos. <

F- ’ 1
Japonai laikosi ultimatumo 

\ .. ...

ševikai taip garbingai ir iš
kilmingai pagęrbė karalių ir 
caro sostų.

Buvo manyta, kad su nu
žudymu caro/bolševikai su
naikino ir jo liekanas. Pa
sirodo kaip tik priešingai. 
Ar tik' nepasodins į caro so
stų Stalino ar kito kokio 
Maušos?

9 .

Tai pirmas dar atsitiki

SUSIRGO LENKIJOS
DIKTATORIUS,

VARŠAVA. — Maršalas 
Pilsudskis, Lenkijos dikta
torius susirgo. Jis išvažia
vo gydytis ir į Varšavą ne
žada greit grįžti.

MASKVA. x— Bolšoj te
atre yra dar užsilikęs caro 
ir carienės sostas iš kur jie 
sėdėdami žiūrėjo į baleto šo
kėjus. Dabar atvykus į Ru
siją Afganistano karaliui ir 
karalienei komunistų komi
sarai juos nusivedė į šį teat
rą ir pasodino į karališką

LDS. 8 kp. mėnesinis susi-, 
rinkimas atsibus nedėlioj, 13 
d. gegužės, tuoj po sumai, Lie
tuvių'bažnytinėj svetainėj. Vi
si nariai malonėkite atsilanky
ti ir užsimokėti užvilktus mo-

išsikraustČ ir kitų šalių pi
liečiai. Japonai ir vokiečiai 
pasiliko karo lauke. Konsu
lai pasiliko vietoj. . į

Japonijos imperatorius 
siunčia diviziją iš 15,000 iki 
18,000 gerai apginkluotų 
vyrų į Tsingtao. Tada Japo
nija Shantungo provincijoj 
turės kariuomenę iš 26,000 
vyrų.

Sako, kad Kinai kreipėsi 
į Tautų Sąjungą irGJung. 
Valst. tarpininkauti Kini
jos-Japonijos ginče. Tsinan 

’įįfriestas yra Shantungo pro-

’ TIES DEMARKLINIJA 
NUŠAUTAS LENKŲ 

PARTIZANAS

KAUNAS
15 d; Seinų apskr., demar
kacijos linijoj,' 8-tam pasie
nio sargybų rajone perėjo 
mūsų pusėn lenkų partiza
nas ’Karameičikas ir prade-1 
jo šaudyt iš revolverio į mū
šų sargybinį, peršaudamas 
jam kepurę. Mūsų polici
ninkui atsišaudant Kara- 
meičikas buvo mirtinai su
žeistas ir perbėgęs demarka
cijos liniją lenkų pusėj nu
griuvęs mirė. E. .. 'Į;

Gegužės yra visų gražiau
sias mėnuo. Naujos Angli
jos darbininkai šį mėnesį 
pasirinko rengimui- geguži
nės, ir kas met ją rengia 
tinkamoj dienoj, gegužės 30 
d. (atminimų dienoje).

Šių metų pirma ir gra
žiausi gegužinė arba išvažia
vimas ant tyro oro .įvyks 
Romuvos parke, Montello, 
Mass. ' v '

Bus labai įvairus progra-

LONDONAS. — Chang 
Tso-lin, Šiauriečių diktato
rius, išsiuntinėjo telegramas 
visiems Kinijos civiliams ir 
Utilitariniams viršininkams, 
pareikšdamas laikinį per
traukimą karo tarp Šiaurie
čių ir Pietiečių, dėl susida
riusios kritiškos padėties, 

■ kuri iškilo tarp Japonijos ir 
Kinijos^

Chang Tso-lin sako, kad 
naminis karas jau eina per 
kelis įdėtus, nes komunistai 
nori nūterioti kraštą ir ji 
subolševikinti.

NEW YORK, geg. 10 d.̂
*1 

— Automobilių karalius H. 
Kordas jau sugrįžo iš Ang
lijos. Atvykęs į Brooklyną 
nusipirko aykliais vežama 
gatvekarį, kuriuo apie kele- 
tą desėtkųį metų vežiojo 
žmones. ,Šis gatvekaris yra 
60 metu'senumo.

KOMUNISTAMS jNEBESI- 
SEKA SU AUKOMIS

: ■ ■ r

Dangstosi naujais 
vardais

PITTSBURGH, Pa. — 
Mainieriai nesiduoda komu-

— '"•-v • *

nistams suvvlioti savę nė ki
tų. Jų šmugelius kebą vie
šumon ir juos numaskuoja 
prieš visuomenę. Komunis
tai, kad pasigauti durnelių 
maino komitetų ir organiza
cijų vardus ir dangstosi 
naujais. Tikisi tokiu būdu 
darbininkus apgauti.
—Štai_ nesenai Pennsylva-
nia-Ohio Mainierių Šelpimo 
Korbiteto vardą pakeitė į 
Nacįonalis Mainierių Šelpi
mo Komitetas.* - >

Komiteto asmenys tie pa
tys ir. jų darbo tikslas tas 
pats.

Visi komunistai tarnauja 
Maskvai. Surinktas aukas 
naudoja bolševikiškos pro- 
pogandos skleidimui.

Afghanistatio Karalius Caro
' ( K.

Soste Maskvoje

SHANGHAI. — Japonai
■ ultimatumu reikalavo pir- 
' ma, ištraukti Nationalistų 

. kariuomenė užseptvniųmi- 
lių iš abiejų pusių nuo gele- 
žinkelio tarp Tsingtao ir 

* —tsmarc nntrs* nnhansti

LENKAI LIKO NUGAS

Žuvo du lenkų kafeivią
VARŠUVA. — Priaš 

kad antradieny įvykęsCj 
šis tarp/Lenkijos irjilg 
sovietų kareivių aųu-ja 
žiaųs arti’Dolnino. yį- 
. Mūšis tęsėsi apie valį 
laiko. . Rusai lenkus suj 
ke. Žuvo du lenkų kar^J 
ir keletas sužeista abie; 
pusėse. Sako, kad tau 
darbas rusų monarkistų, 
riuos Lenkija globoja. H 
ir kįtų pasakojinlų. Si 
kad Rusija’ nori Lenkiją 
provokuoti ir ^ai gerai J

LONDONAS. — Prane
ša, kad Rumunijoj ūkinin- : 
kų bruzdėjimas prieš dikta- i 
toriaus Bratianu valdžią 
plečiasi ir pramatbmas na
minis karas.

Ūkininkai, kurie sekma
dieny, geg. 6 d. buvo susi
rinkę senos sostinės mieste 
Alba Julia skaičiuj 200; tūk
stančių Jr pareiškė nepasi- 
tenkinimą valdžiai ir reika
lavo, kad ji pasitrauktij, 
dar labiau įpykę kad jų rei
kalavimą atmetė.

Dabar organizuojasi ir 
rengiąsi jėga pulti ir nu
versti Bratianu diktatorišką 
valdžią.

Diktatorius Bratianu yra 
turtingiausias žmogus Ru
munijoj. Jo valdžia labai 
skriaudžia ūkininkus. Ūki
ninkai nori pastatyti vietoj 
Bratianu Maniu. Kitos ži
nios praneša, kad ūkininkus 
kurstąs pabėgėlis karaliaus 
sūnus /Karolius.

ŪKININKŲ SUSIRĖMIMAI 
SU KARIUOMENE 

RUMUNJJOJ*

BERLYNAS. — Praneša, 
kad Rumunijos ūkininkai 
arti Bukarešto susikirto su. 
kariuomene. Bukarešte pa
skelbta karo stovis. Daug 
ūkininkų žuvo. - Bratianu 
valdžia nemano pasitraukti [padarę ir gailėtis.

Misijų užbaiga --------------------

Geg. 13 vakare bus vyrų mi- KAUNAS, IV. 23. (El- 
sijų užbaiga. Str'■užbaiga bus ta). Ryšy su konkordato 
suteikta Šv. Tėvo palaimini- pasirašymu tarp Lietuvos 
mas. Visi privalo pasinaudoti vyriausybės ir. Šventojo So- 
nepaprastomis Dievo malonė- sto Lietuvoj vyriausybė pa
nas^ * aukojo labdaringiems tiks-

Šv. mišios nedėlioj, geg. 13 ląms kardinolo Gaspari 
bus 7:30—9:00—11:30. R. nuožiūrai 15,000 lirų.

APELIACIJAS

BROCKTON, Mass. - 
Vietos mušeikos, nuo 
nukentėjo šv. Roko pantį 
jos klebonas kun.'J. Švag 
dys, gegužės 5 d. atsiėmė p 
duotas apeliacijas. Povib 
Gotautas užsimokėjo $50.( 
teismo paskirtą-' bausmę 
V. Jozėnas užsimokėjo; ^ 
bausmės už sumušimą kai 
go. Gotautas prašęs teisį 
pasigailėjimo — kalėja 
bausmę dovanoti. Teįjj 
vieno mėnesio bausmę atid 
jo iki lapkričio 6 d. gį 

Pasirodo, kad mušeifc 
pradeda susiprasti nėgėj

ITALIJA PRIĖMĖ AMERI
KOS TAIKO8 PLANĄ

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos valstybės sekreto
riaus' Kellogg taikos planą 
priėmė Ttatija ir pasižadėjo 
pagelbėti patraukti kitas ša
lis jį priimti.

= Vokietija irgi pareiškė 
priimsianti. ?• <

Dabar tik laukiama ką 
pasakys Anglija, Pranei ja 
ir Japonija.

solistės ir tikimės, kas 
visi Nutiks dalyvauti Bf 
gegužinę /padarys kai] 
dainų šventę.

Beto, yra pakviesti n 
sportininkai. . ji 

Tikimės, kad į šią g 
žiną suvažiuos žmonių ii 
sos Naujos Anglijos pi 
rėti ir pasiklanąyti 
programo, kurį išpildys 
su jaunimas.

Kur jaunimas, ten j

SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI
■ *- ■' •

VIENYKITĖS! > .

NEKALTĄ ŽMOGŲ IŠLAI- 
KĖ 11 MĖNESIŲ 

KALĖJIME

ELIZABETH, N. J. — 
Tufas Purtell buvo nuteistas 

ir išsėdėjo kalėjime 11 mė
nesių už dalyvavimą apiplė
šime pašto troko ir nužudv- 
me vežiko Enz.

Valstijos prokuroras pa
tyrinėjęs geriau liūdymuš 
prieš Purtell ir visą jo bylą 
įsitikino, kad jis nekaltas ir 
Aukščiausias valstijos teis
mas apkaltinta paliuosavo 

rtddyba ir išteisino.______________

ir choro va- 
egužės 20 d.

vmcijoj, kurj Kinai atkana- 
vo iš Mandžiūrijos gen. 
Tso-lino.
-Jung. Valstijos nesikiš j Kinų- 

Japonų ginčą

WASHINGTON, D. C.— 
Praneša, kąd Jung. Valsti
jų valdžia nutarė nesikišti į caro sostą. Tik pažiūrėkite 
Kinijos - Japonijos ginčą kokioje pagarboje bolševi- 
Šhantunge. kai laiko caro liekaąAs.

LONDONAS. — Praneša, 
kad Anglijos valdžia įsakė 
Rumunijos karalaičiui Ka
rolini Išsikraustyti iš šalies, 
nes jis čia atvykęs varo pro- 
pogandą prieš dabartinę 
Rumunijos valdžią. Angli
jos valdžia nenori turėti ko
kių nesusipratimų su Ru
munijos valdžia dėl karalai
čio žygių.

• Sako, kad karalaitis Ka
rolius gavęs įsakymą va
žiuojąs į Praneįją, bet ir 
ten jo nelaukia.

> DARBININKŲ ^JUNGOS ORGANAS

Balandžio Įšpiiekti.
Pereitą sekmadieny Ri 

ja įdavė Lenkijai grasini 
{:ią notą ir reikalvo, '.I 
Lenkija panaikintų mdn 
kištu būrius, kurie neva i *• * ' ■
puldinėja ant Rusijos pa 
bežv ir bandą nužudyti- 
atstovus Lenkijai. .

Lenkija teisinami ir įtįl 
himui rusų, kąd ji nepa 
ko monarkistū, nėva suaa 
tavo keletą nužiūrėtų affl 
nų, kurie turėję ryjM 
Wojeieehowskio orgaml 

t >

£ MUŠEIKOS ATSIĖtH

■"'M



jgįŲ-RŪDOJ PERŠAU
TAS ĮTARIAMAS

ASMUO
-

Spėjama, Plečkaičio 
Bendrininkas

LAUKAS. — Balandžio 
.Apie 6 vaL Kazlų Rūdos 
■fpplicija pastebėjo įttf- 
M asmenį. Policininkas 
Išlaikė, ir paprašė doku- 
įtų. Nepažįstamasis pa- 
tk pluokštą popierių įr 
$ pasileido bėgti. Polici- 
Įįftg riktelėjo: “stok!”’ir 
ą karių šovė į orų,; tačiau 
lys ndcbtusė—Kadangi 
mk miškas ir buvo pa- 
k, kad suimtasis gali 
lėgti, policininkas šovė 
įftLČiam .į kojas. Ir j>er- 
ta koja bėglys nesustojo. 
®eininkas paleido dar šu- 
ir pataikė į galvą. Bėg- 
jaargriuvo. >

; . .. r- ■: ■ ’

ląstų dokumentų tarpe, 
ie tačiau nepakeičia aš- 
aš liudijimo, yra atsar- 
^fcareivo liudijimas, iš 
io paaiškėjo, kad per
tasis yra Konst. Auas- 
skas, kilęs iš Kybartų 
sielio, 27—28 m. am-

ją partiją turėtų įeiti Kri- 
Bči3mriįdeSdkratų Partija, 
Ūkininkų Sąjungą ir Darbo 
FedBršeiji TBo * vi<W 
trilypės krikščkmįų demcri 
^ratų partijos, butų viena 
katalikų partija. - . ’

- k
__ 4 * t -nn T _

• A ** \

IČąs; asmuo Kazių Rūdos 
pylinkėse pastebėtas j aki 
elios dienos! policija jo 
tu buvo pradėjusi ieškoti..! 
iiaštauskas buvęs užėjęs 
asinius gyventojus, pra- 
s valgyti, pinigų ir pasi- 
iBAkejęs, kad esąs pabėgęs 
■''katėjimo, kur sėdėjęs už 
iditiką.-
Kybartų gy ventdjar 
žįaykad Anastauskas kar- 

keliais kybartiškiais 
fecęųPlpčkaičio gaujoj, kai 
s nuėjęs užkariauti Alytų, 
ikviduojant gaują jam pa- 
$Eg pasislėpti ir iki šiol 
apstytisr
Anastauskas dar . gvvas. 
s guli Mariampolės ligoni-

"Kiną taidvmas.

JAUJA KATALIKŲ 
k PARTIJA 

bVNAS. — Kovo men. 
feną pas Lietuvos pre- 
Ftą įvyko Lietuvos v/s- 
■ pasitarimas, kuriame 
javo ministerių pirmi-1 
pš Voldemaras ir po- 
BUs atstovas mons. Fai- 
7 Pasitarime buvo kal- 
i. aępie konkordato vy- 
Įfe.kyvehiuian ir apie 
ikų organizacijų santy- 
Bu vyriausybe. Per pa
inų paaiškėjo, kad ba
lo mėn. būtų pageidau- 
sušaųkti vyskupu kon- 
ęiją. Užsienių spauda 
jša, kad tame pasitari- 
aliystas taipogi klausi- 
steigti naujų katalikų 
įą Lietuvoje. Į tų nau-

kUBAUDĖ ŽMOGŽUDĮ
TRIŠKIAI,..Lietuj — 

Taųragėnų kaime liepos, 8 
d. 1927 žmogžudžiai nužudė 
Kazį Brikų, 18 metų am
žiaus. Vasario 13 d.rš. m. 
KariuonienėSę .Teismas nu
teisė žmogžudžius Leoną 
Dvarzeck ir Kazį D. sunkių
jų' dalbų kalėjimu. Leonas 
gavo 4 metus, o - Kazys 1 
metus ir 6 mėnesius. Jiedu 
buvo nepilnamečiai ir užtai 
bausmę sumažino. Kaltinin
kus gynė du advokatai Lau- 
eevičia ir Abromavičius. Ve
lionio tėvai Brakai ’advoka- r - f * * j . •-
to neturėjo ir bylų vedė Val
stybės gnejas. Nors bausmė 
žmogžudžiams permaža, bet 
kų padalysi/Lengviau baus, 
daugiau žmogžudžių atsiras.

“Darbininku” gauna 
reguleriai

. A. a. Kazimieras buvo uo
lus “Darbininko” skaityto
jas. “Darbininkas” čia pas 
mus ateina reguleriai kas 
savaitę. Šio kaimo žmonės 
labai myli skaityti “Darbi
ninką,” nes jame randa 
daug Įdomių ■žinučių ' ir 
straipsnelių. B. K.

_________ .

t Apleista šventovė <
KUPIŠKIS. — Kupiškio 

didelė mūro bažnyčia prieš 
did. karą vargais negalais 
baigta statyti dabar gražiai 
ir išdidžiai galėtų pasirody
ti, kad ne vienas kitas ma
žas trūkumėlis. Labai gadi
na priešakinį vaizdą papras
tos kaip daržinės durys, lai
kinai, žinoma Įstatytos ir... 
pamirštos. Negeresnį įspū
dį daro nesutvarkytas šven
torius ir apgriuvusi varpi
nė.' Tikra tiesa, kad kupiš
kėnuose žymu įtaka visokių 
raudonųjų, vienok tenka pa
sidžiaugti ir skaitlingais pa
vasarininkų ir kitais kata
likiškais būreliais, kurie, 
manding, neturėtų pasigai
lėti ar centais ar gyvu dar
bu prisidėti savo brangią 
šventovę papuošti ir sutvar- 
kvti. . ' ,, , i;:

TAMSUS KAMPELSS
PANĖMŪNfiLlŠ (Rokiš

kio ap.). Panemunėly dau
giau blogumu negu geto. 
Muštynės užima pirmų vie
tų. Samogonkę varo pakrū
mėmis ir gėria. Prisigėrę 
dainuoja bjauriausias dai
nas, neatsižvelgdami, nė į 
niekų. Sveiki piliečiai ap- 
simetę elgetomis einą jpėr 
žmones elgetaudami: Gautas 
išmaldas parduoda, o perka 
degtinę ir geria. ’ Vagysčių 
taip pat riestoka. • /

£  .... ,z >
Pasakyk man, kų tu myli, o 

aš pasakysiu tau, kas tu esi: 
žemę myli — žemė esi, Dievą 
myli—Dievas ėsi! (Aug.).

ĮVYKS

are ali for flie bene-

5; 1. K. Ką. pasistengė turėti žmonės savo ap 
.. - . : ■

« A Kelius ir gatves, auklėjimo įstaigas,sveik 
departmentus, ugnies ir porcijos departmentus 
miją, laivyną, ligonines ir prieglaudas. -

2. K. Kas naudojasi tomis apsaugos. įstaigų 
j.JI. v • •. i

A. Jomis naudojasi visi žmonės.

K. Keno priedermė tai apmokėti? - j

.. ’ A. amonių priedermė tai apmokėti.

-- ------------ 11. Kokiu bUdu t&i aimiokameT------- -

i • A. Mokesčiais, kurie taip dėstomi, kad kiekvie-* ; 
nas užmokėtų savo dali. . > >■S -. Va- ’; . ■ •*'

. 5. K. Kokis yra galvinis mokestis? . . V

' ; A. Giilvinis mokestis vadinasi tas, kuri uždeda.
• ant kiekvieno žmogaus, sulaukusio nuskirto amžiaus, 

!l^8’ -'paprastai 21 metų. / * ‘

tax? 6. K. Ar manai, kad yra gera ta mokesčių forma? 
iMf'• i 'žyri-'1' "* . •_ V ■ '.vt - /y-
ten can . A. Ne,ries jie sunku surinkti. Žmogus lengvai nuo - 

jų Šalį išsisukti. •• .. 'v'"';

7. K . Koki dažniausiai yra mokesčiai?
J - J ri . .> . h.'--' ’'

■ty tax. A. Paprasčiausi mokesčiai yra nuo nuosavybės, j.;
k-š.- A A.-kaip skiriami mokesčiai nuo nuosavyŠaS^,^ .

‘ . -• t ’ ji

oi pro- A Jie skiriami, atsižiūrint į valdomos nuosavybes 

ahvays 9. K. Ar kiekvienas Žmogus/ kuris turi
- ' visuomet-moka mokesčius? 

t - '■ 1 • -- ■ > ...........
reni is A Ne, nes jis nuomoja nuosavybę, tai nuoma yra

■ užtektinai aukšta, kad nereikia mokėti. ■
■ — j ■ ' ik' K. L -

10. K. kas galutinai moka nuosavybės mokesčius?
—rr'——y-—įj-—■- i. _ 

ie man A. Mokesčius galutinai moka tas, kuris duoda

" nuomon arba naudojasi turtais.

(Bus.daugiou) ‘

nuosavy

KAUNAS. — Prof. Dr. 
Leonas Bistras, krikščionių 
demokratų partijos pirmi
ninkas, baL14 d. 11,56 vai. 
grįžo iš užsienio. Stotyje 
jį sutiko visuomenės veikė
jai ir šiaip publika. ■

> ......... ■■■■ ■■

Umaras naujas Auksų altorius
FODOS (prastais minkštais viršeliais)—-— .50 
RODOS (prastais kietais viršeliais) i—i— .50 
•ODOS (geresnės minkštais viršeliais)—--------  -85
'ODOS (geros odos viršeliais)— .—L*.—$1.00 
LLTOS (celuloidos viršeliais)—; __—    $1.00 
11 T( >S (Celuloidos viršeliais, su kryželiu)*——4115 
Visus nžsakcnftfe siųskite sekančiu antrašu: tas chorai



paklaus

1920m

nebijok, niekuomet

bešališki.

366 W

Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite)^........ - L..

Vyrų chorui ir soprano. Juoko 
lengva dainuoti).

ramiai atsakysiu: — jei no
ri būt geras žmogus, neskai
tykįtogų knygų ir laikra- 

į ščių. Įsidomėk,' gerbiama- 
> sis, kad aš čia pabrėžiu žo

dį “blogų” knygų. Gerų 
Ž skaityk kiek nori. Juo dau

giau skaitysi, juo labjau 
-prasilavinsi. ---- —

Bet kas yra blogos knygos 
ir 'laikraščiai? — visi pa-

BOSTON: Commonwealth Chev. Co., 
949 Commonwealth Avė.

ARLINGTON: Ariington Auto Co.
- LENINGTON: Ariington Auto Co., 
' 450 Massachnsetts Avė. •
ATLANTIC: North Quincy Garage, 133 

iC HancoCS -įįSLjfaA * * jĘ
CANTON: Moore AMufUn Motor Co„ 
CHELSEA: McBridge Chevrolet Co., 

Chelsea Sq. (
CHAR LESTO WN: Stanley Harlovr 

Chevrolet Corp., 334 .Mala St.
EAST BOSTON: Warnock-Lynch Mo- 
.tore, Indi., 944 Sara toga St.

SOŪTH BOSTON: Dalley Chev. Co., 
664 Broadway

CAMBRIDGE: Cambridge Motor CJo., 
■ . 277- Mass. Avė. • '
dŪEDFORD: Atton & Jonės; Ine., Med-

to neturėjome: šaltas, tu
ščias kūnas, per šiurkščių o- 
dą lengvai užčiuopiami plo
ni, bet tankūs šios nemalo
nios bestijos šonkauliai. Ji 
mums atrodė didelė tinginė. 
Dviese lengvai ją suvaldėm, 
nors kažin, ar būt tai mums 
pavykę, jei ji nebūt tingėju
si savo sudžiūvusių raume
nų-į darbą paleisti. Paga
liau pademonstravo mums 
kaip sena boa-smauglys pa
smaugė kiaulę ir jmakiau ja 

vą pkSuke nė-

l IK Iš

UET UVOS
Per BREMENĄ

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu

C O L U M B U s
arba kitais šios linijos 

laivais
Tik 8- dienos vandeniu

’ rptkųs 3-čtos- kiesos temba»| 
rtai—tik miegamieji į

■ •** X ' ' ]

Pas bile vietini agentų arba1 
65 STATĖ ST., BOSTON
NORTH GERMAN 2

Mokykloms vadovėlį “Dainuok H dalis,’* Imant dideliam skaičiuje, duoda
me dideli nuošimtį. Chorams taip-gf'duodama nuolaida. Kreipkitės į

Dr. K. Pakštas

Didžiausias Pasauly 
Gyvatynas

sinti; linksma, visiems patinka)—30c.

7. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūką: tinka solo, dviem ir
4 balsam)-------------------------------- 40a

8. “DAINUOK“ H Dalis (mokykloms
ir Chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos) ~-----.... ................ - ------

9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba dtatas; romantišku
mo ir meilės pilna)--------------- ------60c.

10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti
koncerte, publikai -atstojus; patrio- 
tiftą) ----------- L--------------------- ___30&

11. VANAGO PLUNKSNA (tekstas m
| parodytoms meliodijoma ir dėklė- ' 

žarijoms) - ---------- ------ ----- ----25e.

MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 Blue J 
HlU-Ave.

EAST WEYMOUTH: Norfolk Motore, ^ 
Ine.

EAST MILTON: Alfred East / 
WEST ROXBURY: Mt Hope M0h>r% 

& Sales, 1782 Centre St V
HOXBUR¥ ? Greve Hali Chevrolot Cb»į~ 

458 Blue Hm Avė.
READING: Lynch Motor Sales
REVERE: North Shore Chevrolet Co., * 

No. Shore Road / 'A; a
ROSLINDALE: Mt. Hppe Moterį 

Sales, 415 Hyde Park-Avenue į-;:
AtfAKEFIELD: Mafn St., Chevrolet ty/į 
WALTHAM: Robert G. Pease,

708 Main St
WATERTOWN;Daniels Chevrolet R 

647 Mt Anbten St
(WE8T NEWTON: W. J. FnrfmA, . 
50 Davls Ave.)v "•

WOBURN: Lynch Motor Sales . J

Kad bėgantį laiką jėga sulaikyčiau, 
Senatvės galėčiau neboti.
Draugų aistringų niekados nenustočiau, 
Lazdos nereikėtų nešioti...
Bet laikas prabėga, kaip vilnys upelio 
Ir jaunosios jėgos išnyksta.
Draugai netemyli senatvės šešėlio: 
Aptesdžiavisį ir užmiršta.
Tik rudenio vėjas palydi į kapą, 
Aprauda pilki debesėliai.
Ir užmeta sausą, suvytusį lapą 
Berželiai balti, sviruonėliai.

Audros Sakalas
Qt, čia ir visas keblumas. 

Žinoma, lengva išspręsti 
patį kraštutinį knygų krips- 
nį, vadinasi, nesunku įver
tinti labai geras ir labai blo
gas knygas ir laikraščius. 
Ypač lengva žinoti laikra
ščių nusistatymą. Mūsų vi- 

ysuomenė senai jau žino, ku- 
‘ rie laikraščiai katalikiški, 
•g kurie bedieviški ir kurie ne

va nepartyyūs 
Šių pastarųjų sunkus uždą

visą į savo 
svilintą, nesūdytą ir'nerūky- 
tą. Buvo jai kiek vargo ir 
ilgi) prisiruošimų, kol ji ap
žiojo kiaulės galvą; paskiau 
pasilsėdama po truputį į- 
trauke į save ir visą kiaulę. 
Ši boa buvo laikoma beveik 
natūralėje baloje," todėl ne-^fe«u šąoare 
prarado nė savo įgimto ape-j 
tito. Tačia smaugliai needa 
lavonų ir dvėselienos: jie tu
ri patys pasismaugti gyvą 
gyvulį ir paskiau nuryti. 
Jokių skerdyklų ęjie nepri
pažįsta, nors jofe būtų net 
tokios moderniškos, kaip 
mūsų “Maistas.”

Be gyvačių, Brazilija tu
ri _dar daugybę _ nuodingų 
skorpionų, o upėse pavojin
gų žuvų ir krokodilių. Tad 
daugely vietų maudytis la
bai rizikinga. Musų krašto 
žmones šita įkyri gyvūnija 
baisiai gąsdiną, tačiau vieti
niai gyventojai ne labai jų 
bijo. Gvvatėms galvas jie 
daužo paprastoj lasdo- 
mis. Mažesnius jauniklius 
krokodilius jie užpuola nuc^ 
gomis rankomis. - Jeigu pa
vyksta krokodilas vandeny 
aukštyn pilvu apversti, tai 
jis nebemoka savo galinga 
uodega naudotis ir tampa 
žmogaus vergas. Išvilkęs į 
sausumą, jam įspraudžia į 
gerklę statų stiprų šakalį, 
kad nebegalėtų savo baisiais 
dantimis operuoti. Šitokiam 
padėjime jam tenka ir savo 
odų paaukoti, iš kurios 
miestų gyventojai gaminasi 
čemodanus, brangius portfe
lius, ridikulius ir kitas 
prašmatnybes.
(“Iliustruotoji Lietuva”)

Solo Dainos:

MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne 
lengva) —2----------------- L-—j-------- .60c.

Aš BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano)  ---- —40c.

LITAI (baritonui:, lengvutę tinka 
“Menas, Mokslas, Sportas“ Ū “Va
nago Plunksnos“)----- :----------BOe.

GODELĖS (Žemam balsui: mergai
te žodžiai “ Van. Piun.“)------------60c.

STASYS (tinka “Barbora” S “Va- ‘ 
nago Plunksnos)   ------------ _60c.
DUL DUL DŪDELĖ (ankštam bal
sui: lengva, graži) —i----------------- 50c.

:/'■v
--------- ".I' "

bešališkais, tuoj išlenda yla 
iš maišo, ir, žiūrėk tas “be
šališkas” laikraštukas nė ne 
pasijunta bepučiąs į laisva
maniškų dūdelę. Žodžiu, 
žmonėms nesunku atskirti 
kokios pakraipos yra žinomi 
mums laikraščiai, todėl čia 
negali būt pasiteisinimo, 
kad, girdi, nežinojau^ kad 
tai nekatalikų laikraštis. 
Taigi žmonės ir nesiteisina 
nežinojimu. Dažniausįas jų 
pasiteisinimas štai koks: 
“skaitau bedieviškų laikraš
tį, bet aš jam netikiu.” 
Bergždžias pasiteisinimas,

Geriaupasakytum: okaU 
tau bedieviškų laikraštį, nes 
jis man patinka. Taip būtų 
teisingiau. Nieks neskaito 
to, ko nemėgsta. Lygiai 
kaip kad pasakytum: val
gau kiaulieną, bet jos .pe- 
mėgstu. Jeigu jos nemėg- 
tum ir būtum nuo jos apsir- 
ges.
jos nevalgytum. Jeigu žinai/ 
kad tas žmogus melagis, ir 
jam netiki tai vengsi su 
juom kalbėti, nes kas per 
smagumas klausyti melagys
čių? Jeigu žinai, kad be- 

. dievių laikraštis meluoja, 
, tai kam varginti savo galvą 
. jo melagystėmis ir įnešti ne- 
. ramybę savo; sielon ?

Tiek su laikraščiais. Bet 
apie knygas sunkiau iš
spręsti ar jos geros, ar ne, 

L ypač apysakos, romanai, 
dramos, kurių tikslo kartais 
negalima suvokti, ypač žmo
gui neįgudusiam tokius 

: daiktus skaityti. Tų knygų 
rasėj ai gudriai mokav-pa- 

> slėpti savo iiWą-ir gYažiais 
sakiniais prisidengę nejučio
mis įneša nuodų į skaityto
jo sielą.
rAš čia nenoriu atgrasinti 
žmones nuo skaitymo. Prie- 

| šingai, būtų pageidaujama,

I/- ■ s. r.:-X
R VĖL Chevroletas susipažindo žemp? kainos dirvoje 

visiškai skirtingas madoje ir gražume— \ '

—naujas perdirbtas Sport Cabriolet su Fisher pody—su 
tvirtu dviejų-keturių pasąžierių modęUu, fawis siūlo tik
rų patogumų ir parankamų Sport Coupe ir jam^irįas nuo

Gražiai apdailinti su Romany Red Buco, juodi ir užbaigti 
su pauksavimu. Artistiškai papuošti su blizgančiu ni
keliu—šis pritraukiantis naujas modelis yra vienas iš 
gražiausių karu kų matosi važiuojami gatvėse.

Ateik šiandien pasižūrėti šį įspūdingų naujų karų! 

Chevrolet turi lietuviškų skyrių, tad kuo met ateisite 
. klauskite lietuvio salesmano.

■ ■■ •■■■ ■ ' ■ . v--{ Ja
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston- 

z z AUTHORIZED CHmOLET DEALERS
WELLESLEY UILLS: Sfack & Mc-' 

Adum. .-.-r
NEWTON: Stuart Chev. Co., 431 Waab. 

ingtoa S t.
N0NANTUM: gllver Lake Chev. Co,

444 Vashlngton-SL1' 
HTOE Jk Del^nęy, 1243
. Hyrtp Parlr Avr. . '______________________ ,

LYNN: H E. Pejnbrobk, 288 Wash- 
inūton St. " 'r Z

MALDEN: Frame Motore, Ine., 144 
Exchange St - . ....

DORCHESTER: Columbia Chevrolet 
Cpmpany, 617 Colnmbla Road (Up- 

hams Corner) ‘
NORWOOD: Chevrolet Co.
QUINCY: Waahlti4t0n St Garage, Ina, 
. 216 Waahington St 
DĘDHAM: Dedha& Sanare Chevrolet 

Company, Washlpgton St 
EAST BRATNTRS®: Clark & Taber 
EVERET: Meladson Bros., Ine., 67 

M59 No. Shore Road

L; ir • • A > ■ p w

- Visa Brazilija yra tarsi 
koks milžiniškas gyvatynas. 
Visur čia gali tikėtis gyva
čių sutikti. Laisvi nuo jų 
tik didžiųjų miestų centrai. 
Tačiau jei nori visas Brazi
lijos gyvates vienoj vietoj 
rasti ir vi-soms jų veislėms 
prisižiūrėti, tai važiuok į 
Butantano institutą prie S. 
Paulo. Šios valstybės žemės 
ūkio ministerio maloniu.pa
rėdymu pasinaudodami, ga-^ 
vome progos nę tik^anąaiy-, 
Tf'visa.'^kas čfft^a^bet^ar 
išvysti kai kurių specialių, 
retai matomų demonstraci
jų. O Butantano institutas 
tai įdomiausia įstaiga visoj 
Brazilijoj ir beveik vienin
telė pasauly, neš Pietų Afri
kos panaši įstaiga neprilygs
ta jam nei didumu, nei šliau
žiojančių gyventojų įvairu
mu.
„Kas Brazilijoj pagauna 

kokią gyvatę ar skorpioną, 
tai dažnai siunčia Butanta
no institutui. Čia daromi vi
sokie bandymai, ir iš jų nuo
dų gaminami vaistai prieš 
jų pačių įkandimą. Brazi
lijoj yra apio 200 gyvačių 
veislių, iš kurių lū labai 
nuodingų. Butantane jos 
visos atstovaujamos. Joms 
čia įtaisyti dirbtiniai van
dens kanalai, urvai ir būde
lės ramiam poilsiui. Jų čia 
visur knibžda vandeny, pie
voje—visur jos raitosi kaip 
rainos dešros, vienos mažos, 
kitos net labai didelės. Ver
gijoj jos nieko neėda ir 
po 12—18 mėnesių dvesia. 
Nuodai joms išimami kas 15 
dienų. Po kokios dešimties 
dienų jų sandėliai vėl pri
sipildo. Čia pat mūsų aky- 
vaizdoje gydytojai pagavo 
vieną kitą nuodingą speci- 
iheną,—mikliai—strapaudė 
žiaunas, ir pražiodę replė
mis, išspaudė visus jų nuo- 
tlus, kurie buvo geltonojo 
vyno spalvos ir suvarvėjo į 
stiklines lėkšteles. Sugavo 
jauną boa-smauglį rankovės 
ątorumo ir apie 3 metrus il
gumo ir davė mums pane
šiotu Trupiitį pakilnojome | 
ją, nors jokio smagumo iš|

r..< . .. V* - A
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s^“Darbiniūkas”: turi gerų 
spondentų Lietuvoje^ 
e moka gerai nušviesti 
tuos tamsius gyvenimo 

^tempelius, kuriuos cenzo
rius rūpestingai slepia Uūd 
Lietuvos ir Amerikos lietu- 

Mūstį Lietuvos kores- 
^andentų laiškai yra vi- 
| kiems įdomūs dar ir tuo, kad 

juose nėra ginama kuri nors 
^ partija ir nesivaroina prieš 
^kurią kitą partiją, bet yra, 

ip sakant, fotografuoja- 
as dabartinis nenormalus 

^^-ietuvos^ politinis gyvėni- 
> mas. Toks yra ir telpantis 
Iriame'(4 ‘ D-ko ’1 numery p. 
- Baublio straipsnis.

? ' Nestebėtina tad, kad ir ki- 
įti Amerikos lietuvių laikra- 
^BČiai tankiai cituoja savo 
^skiltyse mūsų koresponden- 

laiškų ištraukas. Nieko 
Žyfeš-tm neturėtume, jei jie 
^ atiduotų kreditą kam kredi- 

priklauso, t. y. jei cituo- 
vjflami pažymefa,- jog ištrau- 
-^kas paėmė iš uD-ko.” Bet

. - -^1. . .

r< «***
-►

Skiltyse mūsų, koresponden-
TĮT*-' —’;e z ’ • - - - ‘

V♦ Tii MxyT/)ĮRlI

Kas bus toliau, sunku dabar 
spėlioti. Nereikia betgi pa- 
rniršti, kad. revoliucijos la- 

BtiMf plSšideda ramio- 
itteijamiB, bet jų toli- 
eiga yra juo .kruyi-

nęsnė, juo pradžia buvo ra
mesnė. Reikia taipgi atsi- 

I minti, kad\ valdovai; prieš 
fciriuoš keliama revoliucija, 

kaip pav. caras, paprastai 
parodo juo daugiau aklo 
užsispyrimo, juo didesnis y- 
ra fHbliucijos pajojus.

r' l «• • a . K

v*, v* * > i nabejotų, kad įs- 
dabartinio kąra- 

B yitiįb tėvas, ištvirkėlis

katelių ir varinėja tuo

_ ima išaiškinti tokios 
p&v. milžiniškos demonstra
cijos, kaip valstiečių demon
stracija Alba Julia. Tik gi
lus valdžia nepatenkinimas 
įgalėjo suvaryti tuos 200 
[tūkstančių valstiečių į Alba 
Julia pėsčius ir tai pavasa- 
[rio darbymetėj.

, ’t •___________

gai bus Dik- 
tietuvoje?

Tokį klausimą mums tan
kiai štato, lyg mes būtume 

žinias panaudosiu veltui ir Į Pranašai, arba pranašų sū- 
netik tau kredito nėŠtidud- h1^1 Mes tegalime spėlioti, 
žiu, bet dar tave už tai iž- i1** kas iš to? Kiekvienas 
piūsiui Tik žemiausios rd- & dSryti lyįpai gerai, 
sies koki «p iškratę ki-Į^0 anead, and wėlėbhiė! 
senius, dar primuša savo aū- Į < 
ką. Ar tokiais “idealais” Įtik tą, kad. klysta tie, kurie 
“laisvieji” remia sayo lai- Įmano, buk diktatūros tęsiasi 
kraštinę etiką ?  ___ __ I tol,. kol diktatoriai - to nori.

Jei riebūs gūlima kitaip Visai nė. Diktatoridi dik- 
atsiginti nuo literatinkv han- Įtatoriaųja tik tol, kol pilie- 
ditizmo,—būsime1 priversti čiai 3uos pakenčia. Tas vėl 
gintis copvright pagelba. Į priklauso nuo to, ką nuvei-

’kia diktatoriai ir, iš kitos 
pusės, kokio būdo yra jų

r -”V

Xi.

ykdinant reformas, pats 
gali netekti “sosto.”

■ ■. -

Taigi ir spėliokit dabar 
patys, kaip ilgai tauta pano
rės džiaugtis Voldemaro 
“berinkimine ramybe.” 
žįst ate lietuvių tautos būdą 
ir žinote Voldemaro “dar
bus.” Mūsų nebeklauskit, 
nes, kaip jau minėjome, ne
same nė pranašai, nė prana
šų sūnūs. *

f

Karolis, nori likti Rumuni- 

tiksli

“Graikiškos" Do
vanos

/ V ’ ''•■•"j

Homeras atpasakoja Ulia-

■ ’ - ■ - '*•' *

Brolau Darbininke.

Žinau kad tu Lietu 
užmiršti; kad tu jį m: 
ti’ j«S pSdsįmi HĮį 
kad te jos Vargtri' ir sopu- 
lius savo širdyje perkenti — 
kad iii jos gyvenimą savo 
sielos gelmėse pergyveni.

Žinau kad tu lauki kuo- 
inet nūdlaėtuyoš papūs ma- 
lobesnis vėjelis, kuomet at
lėks koks rojaus paukštelis 
— laiškas su raminančiomis• ' - "
Iinksniinahčiomis žiniomis—

> ' < . * \ .
> r t 7/ j •lZ^ *3 > '■■ •'*

.MMI 
riė laisramaniij laikraščiai 
cituoja iš mūsų korespon
dentų laiškų, bet vietoje pa
žymėti, kad paėmė žinią iš 
“P-ko,” rašo paėmę žinutę 
iš “vieno klerikalų laikra
ščio.” Tikrai laisva laikraš
tinė “etika!” Nesiklausęs 
pasiima Įdomią žinią ir Už
uot atidavęs kreditą, kam 
kreditas r priklauso, išpra- 
vardžiuoja ^tl-kį” klerika
lų . laikraščiu! Reiškia, tu 
mokėk savo koresponden
tams  ̂aš tavb korespondentų

doje, kaip graikai užkaria
vę Trojos miestą. Jie ap
gulę miestą, bet pfer visą de
šimtį metų negalėjo Trojos 
paimti. Pagaliau gudrusis 
Odisėjus patarė padaryti 
didelį medinį arklį.ir pali
kus arklį arti Trojos sienų, 
pasitraukti. Taip ir pada
ryta. Trojiečiai pamatę iš 
lyto, kad graikų nebėra, it 
pastebėjo milžinišką medinį 
arklį. Pasitarę, jie nutarė 
įvežti arklį į miestą. Taip 
ir padarė. Koks skaudus 
buvo jų užsivilimas, kuomet 
sekančią naktį graikų ka
riuomenė įsiveržė į miestą 
ir ėmė žudyti trojiečius. 
Mat graikai paslėpė medi
niame ^arklyje kelius savo 
kareivius, kurie ir atidarėXXMXV1 ¥X~,J *XV4X1V IX WVXVM**V/

Čia norėtume pastebėti jiems miesto vartus, kuomet 
« . . • • • • • • '*4* • W O f ’ • VTV •

tik tą, kad klysta tie, kurie

’■ • ■ —~—
L’. ?Net ir aštriausia cenzūra 
^-nepajėgia paslėpti fakto, 
Jykad Rumunijoje ne viskas 
^tvarkoje. Visai dar nese- 
| nai kėli tūkstančiai valstie- 
į j^į bvo nuėję pėsti į Rumti- 
<jįjos sostinę, Bucharestą, 
'įprašyti regentų pakeisti da- 
į^^rtinius dikfetorius su 
*‘,t*feūtianu priešaky tokia val

ia, kuriai daugiau rūpi 
IstieČių gerovė. Pirmoji 

rifemonstracija nieko negel- 
Mjp - Prariją spkrnadipnį į-.

-

PO A A T Įvaldomoji tauta. Pav. rusų
* A^»LZ4Ę>ijr^. Į tauta yra nerangių svajoto-

” * Į jų tauta. Užtat rusai taip
tį Karolį Hohenzollem-Sig- |lIgai pakentė caro jungą ir, 
maringeh. tini Bratianui 
mirus, faktinū Rumunijos 
diktatorium liko jo. sūnus 
irgi Ion BratiahuzJam 
pernai Įnirus, jo vietą užėmė 
jo brolis, Vintila Bratianu.

Kaip jau minėjome, R^-Įjos jiems netrūko, 
manijoje yra riėva parla- pačios priežasties 
mentarinė tvarka, bet rinki-Įdiktatoriauja

12.

■/Wko kita demonstracija 
^įterkas didesnė už pirmąją. 
ĮĮĮįhojąje Rumunijos sosti- 
i ®eįje Alba Julia susirinko r ~ '
'nfebe keli tūkstančiai, bet 

tūkstančių valstiečių iš 
|Kų lįuinunijos pakampių 
g'Sr jau daug griežčiau nors 

ramiai pareikalavo vak 
įdžios pakeitimo. Be to dar 

tūkstančiai demonstran- 
£jjĮį, nežiūrint vadų atkalbi- 

patraųkę į Bucha- 
j^stą dar sykį peticijonuoti 
tfegentus. Tu o ta r pu regen- 

skeibia, nema^ relkalo 
nuo valdžios Bra-

tmornis jau buvę susiremi- 
lįųfarp valstiečių ir kariuo- 
raWIW*R_ -
'Rumunijoje yrą neva par- 
žmentarine tvarka, bet f ak- 
yąi Rumuniją jau nub se
ife valdo Bratianu šeima. 
j»Bratiahn pavarė rido 
iteto kunigaikštį Aleksas-

numetę caro jungą, lengvai 
davėsi pakinkyti į lygiai 
blogą raudonųjų jungą. To 
raudonieji negalėjo padary
ti šu kitomis Europos tau
tomis, nors noro ir energi- 

Del tos 
Callėd 

Meksikoje. 
mai y™ tik “deI ®viet01 ,i''t ,< ~'11 kas pabando įves- 
akių.” Išrenkama tokie at-Įti diktatūrą Anglijoje, švei- 
stOvai, kokių nori diktato-Įcarijoje, Holandijojė, Dani- 
rius. Pav. 1926-ais metais Į joje, Švedijoje, Norvegijoje. 
Ion Bratianu turėjo išroka-ĮKaip ilgai ji ten užsilaiky- 
vimo pavesti opozicijai vai-[tų, jei ir pasisektų įvesti? 
džią ir tų meti} ktrinkimūo-| Galima spėti, kad MnssO- 
se” išrinkta 272 opozicijos Įtini ilgai pasilaikys, jei grei- 
atstovai ir tik 16 liberalų, [tai nenumirs arba jei jį kas 
ilrdlianu šalininkų. 1927-aislhenūžiidyS. i Jis yra. J®®^" 
metate Ibn Bratianu jau tu- [gingas ir veiklus diktato
rėj? kitokių išroka 
štai tais metais “is
298 liberalai ir tik 
Liaudies Paartijdš s 
Tokie tai Rumunijos

Prie tokius šą^g1! valstie-Į pritaria Italijos gyventoj^ 
čiai Supranta, kad jiems pie- Į didžiuma. Toks pat yra ii 

iidpavykš laiinėti J Turkijos* diktatorius, Kė-

BES K
trąšiai ir riigaiš sdlteidl. 
&ai. Bėt tem tikteš bti

^vo.įkiHti- 
n mė£s nė- 

‘te pripėžįsid;
ries taip ištikrijjų ir yra.

Ar jam pavyks perdirbt 
konstituciją ir kitas refor
mas pravest iaį aęitis paro
dys, dabąr spėliot dar per- 
anksti. Bet jis tam yra pa
siryžęs. į ..

Tarp valdžios ir taip ka
talikių visuomenės aštresnis 
trinimasi prasidėjo mokyk- 
lų klausimu. Katalikų .orga- 
nizaėijos, kaip jas pradėjo 
valdžia skriaust, tuoj įdavė 
Lietuvos vyskupų konferen
cijai tuo reikalu ųiemoran- 
dumą^ Vyskupai, krepiėsi į 
valdžią. - Dalyvavo pasitari
muose p. Prezidentas ir pp. 
Ministeriai, bet dalykas dar 
tinkamai neišrištas — šiokis 
tokis trinimasis yra ir kata- 

’ likai nusileist nemano, ar 
I įtas valdžiai rinka ar ne. 

Tur būt valdžiai priseis nu
sileist; ,

Generolų S. Žukauską, p. 
Šilingą ir dar kaip kuriuos 
žmonės kuriuos p. Smetona 
asmeniškai gerbia, tūrėjo 
paaukot keno tai užsispyri- 
ihui ir pakeisti kitais.

Kiek tame yra teisybė į- 
rodinėt nemanau, ir neturiu- 
reikalo, bet yra kalbama, 
kad kuomet p. Smetona pa- _ . __
sako, kąd to nereikėtų daryt fįl^teutihmkaipš turėt bu- 
arba to, tai ponas Voldfema^ tii didėlis pliusas/^ ?.

«
■ *.
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\"kad visussuspaudėir šuva- ___ __ _ š i£pe 
vięiiiiius senimus 
dailina — reiškia 
dą varo kaip tik 
čiaiisiū maštd;
gų šrbvių ir partijij šjJaųdA 
suspausta cenzūros žkiįl Ožį 
prfH valdžiį ėip^ feva- 
lia niekd prasitart. Daryt 
susirmkimūsv ' ‘
konferencijas tai 
varžyta kad veik vis 
Gina; . f .

Iš katalikų net.kun. Kra^' 
pavičiui ir p. Karveliui ne-
i 1 1 ’J* i.

rinkimuose kalbėt.
> Kun.' Krupavičius retkar-; ■ 
čiais tai vienoje tai kitoje' 
parapijos bažnyčioj e pasaką 
pamokslą ir tas jo priešams 
labai užkliūva.' Bet kad baž
nyčios yra- vyskupų žinioje 
o vyskupai prieš kun. Kru
pavičių kaipd kataliką ir 
kunigą nieko neturi, taij ne
turi prasmės| jam nžginjti 
pamokslų sakymą. Jįesenai , 
Karmelitų bažnyčioje Kau
ne jis pamoksiu sakė,, tai bu
vo visas tautininkų abazas 
pasiklausyt — o paskui gir
dėt būvo kalbant: Krupavi
čius perdaug drąsiai kalba, 
bet sako teisybę ir taip nu
pasakoja gudriai, kad iiet 
žvalgyba neranda galimybės 
kaip prie jo prisikabyt. Jau 
Krupavičių į fašistą turbūt 
nė velnias neperdirbs — o 
visgi būtų gaila — tokį žmo-

• » i

-.•V*

mas, teisingumas, ramybė, 
gerbūvis auga bujoja... Ži
nau. .. bet ne taip greit ra- 
£ai auga kaiįj ožys norėtų.

Tad ir aš sumaniau para
šyt bent apie tai kas dabar 
Lietuvoje daroma, kuoiiii 
galvas sukama, kuomi sielo- 
jamasi, ypač lietuvių kata- 
totų. . .

Kaip jums žinoma po 17 
Gruodžio pėrversmo, ponas 
Smetona prisiekė iškilmin
gai: žiūrėti Lietuvos reika
lų, sergėti Lietuvos konsti
tuciją ir įstatymus ir būti 
bešališku, visiems lygiu ša
lies Prezidentu.

Tą priesaiką sulaužė. Kon
stitucija reikalauja kad sei
mą paleidus į 60 dienų bū
tų paskelbti nauji rinkimai 
ir susirinktų naujas seimas. 
P-nas Smetona to nedaro 
dėlto kad tautininkai nori 
viepi savotiškai, ne taip 
kaip konstitucijoje nurody
ta Lietuvą valdyt Jr v „.2„

Žinoma, katalikai tą jam 
laiko už blogą, nes geras ka
talikas priesaiką laiko svar
biu daiktu ir jos nelaužo —- 
o tautininkai į priesaiką 
žiūri savotiškai—jiems prie
saika tai tik husispiaūt, jie 
užtat ir moterystėje divor- 
sūs pripažįsta ir tam pana
šius dalykus. Jiems visų 
pirmiausia biznis, o ten pa- 
sižadėj itnai, priesaikos, pa
reigos, jei Jos jiems nėra 
naudingos — spjaut ant vi- j 
SlJ* • •

Šiaip p. Smetona, sulig žo
džių Vieno didžiausių Liėtii- 
Vos aristokratų pasakytų, fr- •• j įw * i.z.  » • ~

jie sugrįžo prie Trojos se
kančią naktį.

Tą “graikiškų dovanų” 
mintį išreiškia karikatūra 
tilpusi Įįųįted Mine Wark- 
ers JoųrnąLr Pas stalą sėdi 
unijistų mainierių šeima: 
tėvas, motina, sūnus ir duk
tė. Trys “vėiteriai” skubi
na prie stalo su “valgiais.” 
Vienas, bolševikas, neša ant 
paduodamosios skardos ko
munizmo bliūdą, o kitoje 
lėkštėje paramą nepripažįs
tantiems unijų operato
riams. Antrasis “veiteris,” 
kuris vadinasi Save the 
Union skubina prie stalo ir
gi sū dviem lėkštėm. Viė- 
nojė unijas užinūšanti sriū
bavo anttoje riaušių gaba
las. Trečiasis “veiteris” 
pavadinta Pėnhsylvania 
and Ohio Relief. šis vieno
je lėkštėje neša mainierių 
unijos pasmerkimą; antroje 
gi nuodų propogaridą.

Ši karikatūra yra ehątak- 
tminga. linijų darbininkai 
kaskart ’ aiškiau supranta, 
ko verti yra tie neprašyti 
teudbbiėjf jlį 
ir kratosi nuo jų. Ir ne tik 
angliakašįai kratosi. Juos 
Veja laiik ir kitos unijos. Jų 
“globos” nenori New Bed- 
fordo'i eriai. Bostone 

siūlių konvencija gav6 
pągelboš šauk

tis, kad neprašyti ir nepa- 
geidaujami raudonieji jėga 
neįšiveržtų ' į susirinkimo

Dar netoli tie laikai, kuo
met raudonieji vadindavo 
savę darbininkais per ešce- 
įence — mūsiškiai dar ir da
bar taip savą tituluoja—bet 
dabar mažai kas iš darbiniu-

fdmdje ral

nltf .jątoo

tą didėlis pliusas..
i r* i

sii _ 
baigta tdt rinkimų į seimą 
nebus skelbiama — bet spė
liojama tik taip Sau... Sa
koma kad p. Voldemaras bi
josi kad šeimas jam nesu; 
trukdytų su lenkais susitar
ti. .. Kiek tošb kalbose tei
sybės nežinau — bet gal būt ' 
kad šiek tiek jr yri. <,

_ Šiaip pa vasaris Lietuvoje 
sausas, buvo šilta o dabar 
atšalo ir sausi vėjai, žiem-

Skverną laikais tai turi taip 
ir daryt kaip aš nurodau, bo 
jei aš tik pasitraukčiau tuoj 
būtų ir po prezidentystės... 
ir p. Smetona nusileidžiąs.

Visos tarptautinės sutar
tys dabartinės valdžios su
darytos yra privalomos ir 
būsimoms valdžioms, Bet pa
ti dabartinė valdžia “de 
Jūre” esanti nelegalė, tizur- 
batoriška, dėlto, kad riepil- 
diį konstitucijos,, kttriai iš
kilmingai yra prisiekusi.! kenčiams javams nelabai 

iUžtai,ją kaip bus išrinktas sveika. Pragyvenimo kainOs ; 
girnas, ar kitdkfti būdu jei 
liūtų sudaryta nauja valdžia 
fei jei norės, galės patraukt 
dtsakdmybčn jei jie t|k tuo

i ■*

tos'pačios, darbų mažai. Ki- 
tą kartą parašysiu daugiau.

Sudiev! , "
; Jūsų

Jurgis. Baublys '

t< t
ūau męnv, 

rie silpnybe ar nelaimė, kad 
jam likimo btivo lemta būt 
pirmuoju Lietuvos preri- 
dentiL. Jis dabar įsivaizduo
ja, kad jam tinkamo darbo 
iĮ vietos Lietuvoje kitos ne- 
ter ’kūip tik būt tiielūvos 
prezidentu arba net kad. ir 
karaliam; įsivaizduoja esąs • 
ganą ttibkytas ir tai vietai ? 
atsakantis. Bet riė visi su 
tuomi,sutinka... tame ir y- 
ra visdš blogumas.

Žydai sako šitaip: Pas 
mus pt- Smetona valdžios til- 
ji iū%5 ponia Smetonienė 
20%, o 70% valdžios turi 
koKš Jų partijos “šmuū^ 
tis... ”‘Juk kiekviena parti
ja būtinai turi turėt savo 
“Šmnlkfiti-”

Reiškia mūšį valdovui 
liftai mažai i>Hpažjshtfiia 
sivūdovtimo,’o žjdMi kaif-------

' Šito tai ir nenorėtų da- 
bariftiė riddžid susilaukti — 
bet kaip jie to mano išveng
ti tai tik jie vieni težino.

Yra lengvas ir teisingas 
Būdas tuos n 
Ii hbridr

o kas nor patraukt atsako- į
«<• ** * B * *
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rimų agitaciją!”
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^*^ašma.” Už
tat jie pasirinko kitą kelią, 

ad pir- 
b yaldan- 
iaferatia-

ii, Maniu.. •

•L*

ŽMaigi a - * išnsti — 
tiū tuojaus paskelbti rinki- 

j seimą bet bijoma 
Įvilkimų pasekmių. Nes jei 
fihkimus laimėtų ne iaūti- 
riinkai b krikščioniškos gru- * 

ar šociatiŠtiriės, tuoriiet 
biilš gali būt striuka — ga- 
patraukt atsakomybėn —

mus, kol riiikimų ma-|maL 
' * ' Koks yria Lietuvos

torius, Vdfdernsriaš, ir koks 
Lietuvių tautos būdas? Ką 
yra nuveikęs, Voldemaras? 
Na gi įvedė Lietuvoje “ra
mybę” t^y. panaikino “rin- 

O dari- 
v •-r*.*

nū4

valstiečių p 
bk Greiči

talistų talkininkai ir dai 
ninkama teikia tik “gndl

A

Į.7
Voląeniail

Ui tanda ir už kL 
jrpač jei savo rankose laiko 
valdžią. .

Lietuvoje politika “įdo
mauja daugiausia riiiestelė- 
iįŽi ir valdininkai^ kaimie- 
&d laikosi pasyviai, nehor 

užkliūt ~ kad koki 
5 neprikibtų ’ ► kad

it už bereikalą.

■
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Kunigas Kaupas, m

i mane

is. Patartina jaunimui' 
tis viepęs didelės orga- 
ijos, idant galėtume 
bėjį ddugiaūs tiūveft- 

Taipgi nuo šenai gyvuo- 
LUS. 34 kuopa, bet labai

lll’|ribškŠitlinga sulyginant su 
?ė|ihūsų kolonija. Patartina 
k I nariams pasidarbuoti, 

iį-. t*-*- DTCJVUV IX VU.Vj Tkavi. gAVAVXC*U.
Į Profesionalai ir Biznieriai I išlėkė jus, greičiau sužvejojus  ̂sau vaiitiną...

1883 m. jau h
• vėbę feelete Šeini _ 
ka lietuviii pavienių, taip 

. -vadinamoj vietoje Provi- 
/ dence, Pa. mažas priemies

tis iš šiaurės pusės (šian
dien vadinamas, Ko. Sėrati- 
ton) dar yra pora likusių 

> seneliu — pirmutinių atei- 
^ę^vių. Keletą mėtų vėliaus su- 

f^įf^eidarė 80 šeimų ir gan daug 
_ 7; pavienių, kurių priskaitė tą

- •> ;* Syk apie“^ 
gi arčiausia lietuvių bažnv-

21' buvo Pitfstan, Pa. 16 
^mailių nuo ScraiitonOį tai 

*4® tuojaiis ihahyta Sukurti pa- 
rajuja ir &r^on& iŠdliib 

.e atvyko čia tini. l*ėža ir šu- 
tvėrė ri&žiitę parapijėlė, ku
ri priskaitė apie šimtą na
rių. Klebonaudamas apie 3 
metus paliko lietuvius ge
resniame padėjime, nes jau 
turėjo vietą pamaldoms lai
kyti ir keletą lotų žemės dėl

nr-
>?♦; j; < i <

•a\.
>?>.
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nėj iiiėtūvbj, bet Ira&e-
Tada tai vienoj Sodyboj gyveno tūla našlė 
šu savo dukra. Kaip tos našlės* būvO tikras 
vardas, nežinau, tik žiiiaū tą^ kad jihai bu
vo labai darbšti ir gudri bobteįka; tad ją vi
ki ir vadino*. Darbuote, O jos dukrą, ųors 
[ji buyo ir graži mergšė, bei kiek motina bu
vo darbšti—tiek ji tingine; tai ją visi ir va
dino Tinguolę. Gi šios Tingiiolės rūpesčiu 
[ir svajone tiktai ir buvo, kad tik greičiau 

r^š SSŪgt ^motina, dirte^pa^io-
™ ė^ni^Iturim inteligentų, nes nėralle W» dideliame katile midų, reikėjo kati-

jper mettts pas jžfcinų mokytis,U g«it nuo ugnies nuimti. Darbuolė pa-
taip kad iš mūsų kolonijos Įšaukė Tinguolę pagelbėti, tiet ši užsižiop- 

IkiniiRj nepasiskiibind-mitinai į

nydamdš sutrumpinti bb-Fgai 
■*> \ ' L: .

tvarkę.
\ ' r- -

Kungaa Joaas Kųrasv

1907 m. vyskupo* ^akyniu 
atvyko paš mus klebonauti 
ilgai ir laimingai klebonavęs 
kun. J. Kuras* iš Eorest 
City, Pa. Naujas klebonas, 
radęs parapiją betvarkėje, 
negalėjo jos sulaikyti nuo 

s suirutės, nes įniršęs komi- 
tetaš su sAvo į&šekėjais už
vedė bylą su tikslu sudaryti 
“tautišką” Bažnyčią. Advo
kataujant tįr. Šliupui ir at- 
siskyrėlitn lenkų “nėzalež- 
___ vyskiifid Hodofiii, . . .. . 
prasidėjo visokios bylos, nj kalbų,.kuriasriš tėvų lūpų 
Vieną pusę laikė komitetas 
ir jojo pasekėjai sų pagal
ba laisvamanių ir “nezalež-
ninkų,” o gyvenęs Scrantono niekų. Kur kitos parapijos 
vyskupijos vyskupas Dobah I Bujoja, kur tūri gražias baž- 
ir klebonas kun. Kuras stilnyčias, mėš dar kalbam apie 

 

ištikimais parapijonais-Rei-j statymą klebonijos.
Dabartinis Stovis 

----  Pa&pųbs
\ ■’ t:-

>•
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iki šiftlei; dar yra žmonių, 
knrip Hang-apie tai kalbą; 
dar yra neišmanėlių, kurie *?er£ .
šdko, jog nereikia mokėti į Į prasi aymusių 
parapiją; girdi lai .£l! a '1- 
nigas perka, kas jani reikia P^ą^^tų,.
dai daug jaunuolių nelanko 
bažnyčios vien tik dėl nėdo- 

yra girdėję. Nors pamažu 
prieina x prie tvarkos, bet 
kiek tai metų praėjo ant

dar yra neišmanėlių, kliriė 

parapiją; girdi lai sau kii-j
v y v \

dar daug jaunuolių nelanko

kėjo . milžiniškos dvasios 
klebonui esant tokiose sąly
gose. Vėliaus prasidėjo'tik
ros riaušės, taip kad vysku
pas liepė pasitraukti iš Savo 
bažnyčios, jo davė vietą pa
maldoms kolegijos koplyčio
je. Kaip tik pamaldos iš
nyko iš bažnyčios, nusi
džiaugė komitetas skelbda
mas, jog dabar tai tikrai 
bažnyčia lietusių rankose, 
todėl kas kart smarkiaus at-

Kunigis Kaupas

1897 m. užėmė klebono 
vietą jaunas ir geros širdies 
kun. ^Kaupas. Iš pradžių 
kun. Kaupo klebonavimo, 
tapo daug nuveikta: pasta
tyta graži mūro bažnyčia o

i vėliaus supirkta viskas kas 
v"' yra reikalinga viduje: alto

riai, sėdynės ir vargonai etc.

;PijdWre, ta^^pn^^rvisoM, -gtfW ferpe 
-keti šimtai ir visi vienybėje U r
gyveno, dirbo išvien, nesį^ - 
tuose laikuose dar visokių 
atskalūnų buvo labai mažai.

Ėx-kunigas Dembskis ir 
Dt. Šliūpas •

Besididinaht lietuvių skai
tliui, atsirado ir netikrų 
pranašų Dembskis ir Šliu
pas gyveno nuo senai Scran- 
tone, bet per keletą metų 
nieko priešingo neveikė, bi- _
jodami žmonių be reikalo[vo daug iš Lietuvos į Ame- 
ardyti, - idant neužtraukti 
aid šavęš bausmes, o kitių 
buvo, sttfiku tada sukurstyti 
žmonės viehą prieš kitą, lies 
visi buvo vienodi, visi vieną 
tikslą siekei todėl inusų be- 
dievėliai laukė progos.
Parapijos konitMo,

. rimas ir Suirutė ■

Kūii. Kaupui k

lų aukščiau 
tautiečių.

po “šliūbo,” Darbuotė pasišaukus^ 
kambarį Tinguolę, sako: '

“Žiriąi ką, įukrą, jėit tu n<fif| 
terystės gyvenimas būtų laiminga 
suomet tavo vyras taip šoktų... ki 
dūduosi... tai, jaih nematant, užl 
sus plyšius ir skyleles miegan 
ry; vien tik palik atvirą rakio s 
šitai, kada jau rengsitės gulti į loti 
sū ve ta pašventinta alyvų medžid^ 
gerai išvanok...” .. '

Darbuoto tą tarus, padavė dtikr® 
rykštę. Tingiiolėi tas patiko, 
ką, bet peštis, tai ji taipogi; latid^j 
Ir kada jau jąiinavedžiai ntiėjo į sav 
barelį, sena Darbuoto UŽ durų, niek 
matantį prie rakto skylės pridejdy

pagelbą. Darbuoto stvėrė kdtilą viena ir... 
ir ant nelaimės labai nuplikino sau ranką. 
Tad iš skausmo ir pykčio, suriko keikdama: 
j. “Tu nelaboji ’. tau. fien tik vaikinai te- 
Įrūpi, o rie darbas! Kad tavę Dievas ‘pako- 
Irotų,’ kad tu gautum velnią už vyrą!”

! Na, ir ką pasakysite—taip ir atsitiko. 
I Trečią dieną po to nelaimingo nusiplikini- 
Įmpj phs Tinguolę atjojo, vaikinas, taip sa- 
Įkant, pirmos rūšies—gražus, augalotas, drą- 

-pil-'

O - r.”~ v •

motinos špdsąj jos pataiiriiii pradėjŪj 
ti vyrą. Šis gi galvatrūkčiais spruko 
kan per skylę rakto duryse ir. .. ifįfei 
pataikė į butelį., .j kurį,Dūrbudle 
ny užkimšo kamščiu * su kryželnoM 
papuolęs nelaisvėn (o .turite žiii<št^HH 
buvo paprastas, eilinis kipšelis, bėt|jti 
ščiausias komisaras kyšių tarybų vate 
—Liuciferis), iš syk pradėjo bi 
di: f4Tu boba tokia ir tokia...' ka 
sai mane taip ldbai pažeminti—u 
tely! Beje, kada pamatė, kad s 
visų burnojimų vien tik gardžiai

jie visai nedklyvauja višuo- 
tiham lietuvių gyvenime. 
Iš biznierių turim keletą 
kraūtūvninkij, o Saugiausia! 
!tai. karčemninkų. Jų čia 
priskaitoma apie 30 “geres
nių” ir apiė 50 visokių ma
žiukį, Žinoma, pragėrimui 
[išleidžiama čia daug, kaip ir 
[visuose kasyklų miestuose. Iguolė liko sužavėta-^žūt-būt pasiryžo už jo 
Pagal vieno steik) karčiamošlištekėti. O ir jos gerbiamd mama. 

Isavifaįrikd skaitliafimo mū-[ 
Įsų- kolonija prageria į me- 

Pragyvenęš tiek nelaimių |tus 750,000 dolerių (tris j 
kaip tik mū-kvfertiš miliono) maž daug

|$29,000 kas" dvi ęavaites!] 
(išinokesčių dienoje).f 1

Daug produkuojaina iri 
“naminės,” .taip kad neku- 
rie žmonės neturi laiko visai 
niekur išeiti iš namų pro
dukuodami naminę.

• Vakarai ^ Koncertai

sus kaip liūtas ir... labai “hagotas” 
nūs- delmonus turėjo auksinių pinigų. Tin-

A —-

- • ’A

Anita!.. Anita!.. Tai reiškia - inūf
’. ■ .. .c: ►

,prosenelių-tarmėj: Susimylėk! susib 
.Todėl dabar lietuvių kalboj ir yf-ŽJi 
“Anyta—velnio pramanyta.” 
buolė, kad karią ant visados prašaĮSSt 
žemės visą piktą, tą butelį su 7* 
ant koaukšči^usib kalno ir pat 
viršūnės, tarė: “Ilsėkis amžinai.” 
dabar tą kalną visi ir vadina: “Everfej 
nuo sakinio ever—visados ir ręst—-ils 
Na, ir ar žinote tą? — Kada Darbuotei

sena nusižemino ir pradėjo maldingai
Darbuoto nesipriešino—sutiko ją leisti už 
jo—mat, aukso skambučiai patraukė jos 
simpatiją į būsimą žentą. Drėit viskas bu
vo kopuikiaūsiai priruošta vestuvėms. Ir 
rasi, Tingiįoto su velniu būtų ir laimingai 
gyvenusi “porelėje,” kas teii tikrai gali ži
noti- Bet atsitiko kitaip—viskas suiro. 
[Mat, kada jaunikis griežtai pareikalavo, 
kad “šliūbas” būtų “nezaležninkų” kirku- 
žėj, tai f gudri Darbuoto tuoj suprato, kad 
tai yra kipšas pei-sikeitęs į jaunikį. Ir ji

[šposą. Taip ir įvyko, kaų>xji norėjo.

4*

šų klebonas šiek tiek išgalė-1 
jo surinkti iš labai mažų 
pajamų biskį kapitalo, tuo- 
jaus rūpinos pastatyti para- 
įhjinę mokyklą. 1915 iii 
pradėta darbas ir tuose pa
čiuose metuose užbaigta aš- 
tiipnių rūmų mokykla. Iš 
pradžių priešai atkalbinėjo 
žmones sakydami, jogr toje! Abelnai inmt, pas mus Į tai, kada jau jaunavedžiai sugrįžo namon 
mokykloj er vien tik poterių Į vakarų nedaug. Daugiau- Į ■ ■ _il2.__-i.~-~- ■ -

mokinama, bet toliaus žmo-lsiai rengiami šokiai, kurie 
nes pamatė, j og apsimoka Į jokios naudos neatneša. Pa
valkus leisti į savo mokyklai raginus ‘ nekuriems mūsų 
ir tuojaiis mokykla pasirodė 
permaža. • ' ' .

v;

utį yra Kipsas pt?rBiK.titęs į jaunimų ii jjl ■. a.
kaip bematai tuoj sumanu jam iškirsti tas ilsėjosi butely aut kalno « -

-• nuo žemės pranyko viskas, kas yra j

. %

bloga i& jąępadpĮU; žodžiu, žemė keitiį: 
jų, nes mat nebuvo kam čia vykdiritt^S 
karalystę. Tačiau tas neilgiatisuū.
vos dešimtį įdėtų. Nes mat, tadd dafįll 
si po svietą garsus girtuoklis, AlaiiS^- 
mintas^ tokiu, vardu todėl, kad jis pii 
išvirė alų ir bevirdamas jį, pasipaipj 
šiam šuniui tvojo skersai sveikatdš4$ 
samčiu, su kiiriut maiše rndį.r.^^^fa 
staugimas: “AlausL . alaus!, 
ir jo išradėjo vardu. Taitaš.ma 
sas kartą begoglinėdainas kaip "flfi 
priėdęs, užsikopė ant Everesto ir pai 
butelį, stvėrė už jo, manydamas, kS 
šnapselio. Bet vargšas labai, lai 
ko — nes vos tik kamštį ištraul 
kvatodamas šoko—stvėrė jį ir-k

žmonių, kurie kaipo nauji 
ateiviai davėsi save visaip 
apgaudinėti; -

A * < h * ..." /

Septynių Metų Vargas
x Kadangi pamaldų vieta 
buvo gan toli nuo liettiviaiš 
apgyventos vietos, maža da- 
įj, ' . _ _ ...
lankėsi, o taipgi ir vieta bū- tykia dabar talįnha 600 vai-. r . - - . ,
vo per maža. . - tučių, mokytojaujant Sese-1^^1 w\kal° au*>nus y-l 

Kazimierietėms. Baž-Ira TOnas is scrantomėcių,, 
hyčios vidus tapo išdėkoruo- todfel latel įdomu pąma- 

r - k ■ .ias “ Perėti vargonai;M *««’► gaburiių.
1; taigi, kurie pateko l žmonių prisirenka ant mi-]Ai-tistai mėgėjai jau gerai 

Scranton, labai nemalonųjį rtedėldieniais gan daug;'išsil4vino suIošimui virštai- 
atrddb įspūdį. Jei kas 4>“ *■ - į

teko į “nėzalėžhiktis,” 
pirmas patariihaš buvū auo-jjos įr. Įai^ag jau manyti a- 
tas, kad prigulėtų į yjųj 
bažnyčią ir keiktų katalik 
vyskupą ir kunigus. Viriną 
sis įsteigėjas lietuvių <žiaū- 

Įtiskos” bažnyčia buvo kidcs
H tai Mickevičius 

tbomi, jog galėdavo Vfetfe 
’^jsavo parapi jonus apgert, ar-

šiai rengiami šokiai, kurie

inuzikos vadą Stankevičių, 
jojo muzikališkos draugijos 

■■ 1926 m. sudegė mokyklos Į ren?ia dideli muzikos ir 
viršus, todėl taisant, pridėta daM kdttce£t«: 

Us "ir ištikimu parapijom}keturiuš rūmus. Mo-M^, ,“NMdįetds
1 ” ■ -i—---v' - Įcias, dviejų aktų komedija.

rmo •į

Žmogių tais laikais važia-

kūčių, mo'

*• -C. Jį.* ■ ■ • •

Klausimas be
u. -i ■ -------------- y—

Ar jūs matėt, draugai? 
Erdvėse, ten—augštaų
Žiba žvaigždė-klajūnė šviesi., 
Tylumoje nakties 
Pasiklausiau žvaigždės:

- Ar gyvybę, ar mirtį liesi?!
' Nutylėjo šaltai. 

Mano šauksmo garsai, 
Vėjo nešami, žuvo toli. 
Jau gana man skausinų! 
Geriau būt be jausmų... 
Jog širdies nuramint negai.

Audros Sakalas 
1918 m.

_ / Karo, ligoninėj—Penrioj e.
• T--

'■ *

— ĮArtistai mėgėjai jau gerai 

»ip kad baŠyčia išroddl“®** ir sak». kad
er maža dėl mūsų parapi- bus •i,lok’J t,ek> ir di' 

rdžiausiaš sūsiraukėlis turės 
padidinimų ir pataisymų Prie to choraa ta-
lauko pnšė's. PffiapijaĮ^.'TitT^S, 

turi 900 šeimų apie 1200 na
rių, viso 5,000 žmonių.

Draugijos

nugarmė jo peklon su jo dūšia -ir kuf 
tu. Tai todėl dabar ir vėl veltnil 
darbuojas tarpe girtuoklių ir vfeę 
rūšies niekšų Philadelphijos Rieki

Tai todėl dabar ir vėl vehi«~-.. -
■ .1^.
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. _ _ ina j joms^ff-jų-yirSnihkamg •-”
daugel raudonos literatūros, daugiaus remti savo spaudą. 

įMrapijanai

prie durų “Laisvę” kelias 
dienas pakol vaikai nenu
meta į gerą vietą. Žmonėms

f

11

Kfet ■ ‘
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Nabagai žmoneliai nežino-

jant, parapijos duokles kon Senai organizuotos drau-1 Tikietūs galima gauti paslteratūra, o prenumeruojama 
' os beveik jau išnyko♦ pa- [niūsų GRABORI^į Irien tik, . kad neužpyk

1

T

S:
v i

tr oliavO^Vadinu 
jos komitetas. Iš pradzių,[|ja baugiausia išgert.“ Ant- 
t. y. kol buvo žmonės *■ prie jojo buvo šeiid k< 
ningtesm, komitetas veikė vi~|.TnitotA prezidentas * neiti 
dūriniai, bet vėliaus a neĮ rašvti nei skai
dąs “ilgarankiam*,” para-Įtyti gadino žmo- [kuopos; visos skaitlingdš 
pijos iždas pradėjo silpnėti. vyskupas A™
Pąstbėjęs betvarkę, hetiivių bažnyčią it ari
nas Stengėsi pataikyti klaidą | juos airidms. .
ir prašaliiiti nereikalingttb- 
sius iš komiteto. Ko fnv<’ftirni vr» Irn^likni lknygas ir tam tikslui rengia

TimTeiUllUto'-pusilidūkti igM^22£-gjg 
pelningos rietbį“ pSSėjd ™ **7^ M

- veikti prieš klebon, ir pa-|?k,m“?egį?1 Pa"sfa 
reikalai kad vyatapas £ ^tanemm”
Siųstų kitą kleboną. Kadail- Į D taip “gynė^ ’ savo bai
gi vyskupas nemato kaltės 
pas kleboną ir reikalavo iš
rinkti kitą komitetą, tai ko
mitetas užvedė/ bylą pri& 
vyskupą norėdartiąd atsižMir- 
ti ir atskirti* visą parapiją

t dai-!
otelių ir “behaš” iiaujoš mu
zikos. Koncertas įvyks

^ tjunior high school audito- __ _
Įrium gegužės 16 d. 1928 nulne ką tepatinka laisvųjų ti

penai organizuotos drau-Į^^riūš gabiria. gauti pasįte _
os beveik iau išnvko: na-|mūsų GRABORIU ZCrAApi

iliko tik šv. Jurgio draugi-\WRBlKĄf 2428 No. Main džius” jųjų agentų. Kadan-
Žmonės surirašė-da^U^- |gi Susiviėiiymo kuopoM«ri

giausiai į S. L. R. K. A. Čia 
oja trys susivienymo 

į visos skaitlingOš 
ariais. Bažnytinis choras

40 narių ir gražiai pa- 
eda. Choras perka, savo 
omis višas Teikalingas

gi Busivto&ymo kuopo^ėuri 
apie 1500 narių, tai “Gar
sas’/ skaitlingai skaitomas, 
bet kitų-katalikiškų laikra- 

nija- mdžki visai skaito lai-Tščių labai mažai kas prenu- 
krašČius. Nors smarkiai I meruoja. Patartina pasi-
darbuojasi eia visokių šiam-[darbuoti vietinėms draugi-

si re. . 1
' 1

Laikraščiai '
p • f]

Abtelnai imant mūsų kold-!
L - .

krašČius. Nors smarkiai

ALBERTBALLlN

nyčią nuo airių “tižėhnihio/* 
ounei vienas airis apie tai 
nė nėsapnavo." ri

Galas Nesąmonėms

Gegužes. ,męp. 1514 m.

arčiais pramogeles, siek 
iek pelnydami.

Mūsų vargonininko A. 
Stankevičiaus rūpesčiu susi
organizavo lietuviška kape- 
lija (benas)^ Benas jau 
sugeba vidutiniškai griežti 
ir labai malonu girdėti grie* 

ttt 30 lietuvių j4ū-
nuolių. ■

Žihotria, Ša jidi

Bet‘ tankiai iflatj ti kabMigią j : ■

M. broĄte_
> LIETUVIŠKAS DVARAS. 

tMBia, dlrtNUBOč 173 «keri«, | 
Raman, 14 kamtmr"

•▼tesą, tvartas 
ankRto, maMnoa

r ‘ .
*■

___ 1



atsitikimus. ' 
as ________ .45c.

ASTON
JGRAFAS

tais pirko 11.5. akrų, žemės I 
plotą su prūdeliu, prie gero] 
kelio už miesto. Žeme pava-1 
lino “Klaipėdos Parkas”! 
ir dabar beveik visos drau-| 
gijos vasaros metu laiko iš-1 
važiavimus tame parke, o I 
žmonės džiaugiasi kvėpuo-1 
darni tyru oru. Nors pirki-1 
mas žemės Klubui atsiėjo! 
virš $1,600.00, bet jau šian-l 
dien ji yra išmokėta ir pil
nai priklauso nariams. Klū-1 
bo nariai apart originaliai į- 
mokėtų $10.00, jokių kiti] Į 
mokesčiu neturi.

-Yra čia dar ir kitas Pi
liečiu Klubas su apie 50 na
rių. Pastarasis turbūt at
sirado 1908 m; ir yra pašel- 
pinė draugija. Čia šiandien 
priklauso vos keli užsilikę 
katalikai Viši-gi kiti nariai 
vra susimaišę laisvamaniai, 
soeijalistai ir kitokie* istai. 
- LDS. 11 kuopa su 37 na
riais gyvuoja ir pusėtinai 
darbpojjfei nuo pradžios 
ISgįm- --'a . .

Moterų draugija ligšiol 
šiame mieste vra tik viena, 
bažnytinė, šv. Onos Sodali- 
eija. Ji susitvėrė nigs, mė
nesy 1921 m. Šiandien jos 
nariu priskaitoma 50, gaila 
kad nedaugiau. Narės, mote
rys ir merginos, moka po 10I 
centų į mėnesį ir už surink
tus pinigus įtaiso įvairių 
daiktu bažnyčiai. Ši dr-ja 
nuo savo įsikūrimo daugiau
siai yra pasidarbavusi Šv. 
Kazimiero parapijai. Iš jos 
narių tarpo yra susidūrę 
du pulkeliai Gyvojo Rožan
čiaus.

Pašelpiųės draugijos mo
terys čia neturi. Gal kada 
susitvers; tuo-gi tarpu, jei 
kuri nori gauti pašelpą ligo-

TURĖJO NESMAGUMŲ SU 
NUSILPNĖJIMU ra

> NEMIGE
“•Aš buvau visai suirusi,” sako jKjnia 

Graeė\ Cashman, Marion, Ind. “Aš tu
rėjau nuolatinius nusilpnėjimus ir ne
galėjau naktimis miegoti. Vienas bute
lis Nuga-Tone suteikė man daug pagal
bos.” Kenčiantieji perskaitę tokj pa
reiškimą nudžiugs, išgirdę,. kad randasi 
tokios gyduolės kurios pagelbsti nuo to 

, kių trobelių, nes Nuga-Tone yra pui
kios gyduolės ir suteikia pagelią net ir 
labai pavojingose ligose. Virš miilonas 
žmonių vartodami jas atgavo savo svei- 

i katu, stiprumų ir jėgų. Ir jei Jus esate 
sergantis Ir silpnas, jus turėtumėt jas 
pabandyti. < *

Nuga-Tone pagelbsti tiems, kurie turi 
skilvio suirimus, prastų apetitų, gasus i 
viduriuose, raugėjimu, neveiklia# kepe- ’ 
nis arba kitus svarbius organus, galvos 
skaudėjimų, svaiguli, silpnus nervus, re- 
umatiškus skausmus, arba skausmus 
dėl kurių negalit naktimis miegoti. Ban
dykit Nuga-Tone ir persitikrinkit patys, 
kad jos yra puikios ir greičiausiai vei- 
klančios, sveBmtų-ir stiprumųl būdavo*. 

Į iančos gyduoles CTttagtik esar 'farfoję. 
[Nuga-Tone yra parduodamos pas visus 
I gyduolių vertelgas. Jei Jūsų vertelga 
I neturi jų savo sandėly, reikalaukite, 
I kad jis užsakytų jums iš olselio vais- 
Jtinės. .

"-T- : ’ <Jaunimas yra susispietęs 1 
prie šv. Kazimiero parapi- i 
jos Choro, kuris šiandien < 
turi 50 narių. Choristai mo- I 
ką po 10 centų į mėnesį sa- ■ 
vo kason ir už sudėtus pi
nigus rengia sau privatįnį 

i išvažiavimą vasaros metu. 
Choras irgi darbuojasi Šv. 
Kazimiero parapijai. Kas 
sekmadienis gieda bažnyčio
je per Sumą ir Mišparus, 
rengia laiks nuo laiko kon
certus ir dalvauja įvairiuo- 

Ise rengiamuose vakaruose ir 
Ipramogosek ... 
b c- . 1
| : Buvo čia dar susidariusi 
Į1919 m. ir L. Yvčių kuopa, 
Įbet silpnai pagyvenusi kele- 
Įtą metų, neesant ėiiergingo 
Į vado, užgeso. —A 
L Angelų Sargų, ’vaikų (ber- 
Inaičių ir mergaičių) draugi
jėlė, pabuvusi porą metai, 

I irgi išnyko. Mergaitės ta- 
Įčiaus apie 36 priklauso prie 
I mažojo Šv. Kazimero para
pijos choro ir giedamas sek- 
|madienis laike pirmųjų Mi
šių. Surengia taip pat vie
ną koncertą bėgyje metų.

Metuose 1927 susijungė į 
L. R. K. Federacijos skyrių 
sekančios draugijos: Šv. Ka
zimiero Parapija, Šv..Kaz. 
Draugija, L. R. K. A. <P, 
Klubas, LDS., Šv. Onos Dr. 
ir Šv. Kaz. Par. Choras. 
(Skyrius darbuojasi su cen
tru.' Šv. Jono Draugija pa
kol kas prie Federacijos dar 
nepriklauso, bet-yra viltis, 
kad kuomet dauguma jos 
narių supras reikalingumą 
vienybės katalikams, prisi
dės ir ji.

Tai .tiek kas link draugi- 
UiR

Ekonominis gyvenimas 
vietinių lietuvių negalima 
pasakyti, kad būtų perge- 
riausis, bet nėra taip jau 

I blogas. Iš 250 šeimynų pri- 
I klausančių prie šios parapi- 
Įjos 103 šeimynos turi nuo- 
I savus namus. (Apie tuos, 
Į kurie čia į parapiją nepri
klauso, neteko pikiai sužino
ti statistinių žinių.) Iš tų^ 

I kurie gyvena svetimuose na- 
| muose, dauguma turi užtek- 
I tinai pinigų, kad lengvai ga-
I lėtai namus įsigyti. Išimant 
Į vieną kitą, didelių turtuolių 
| tarpe šios kolonijos lietuvių 
ilnėra. Bet nėra ir didelių

vargšų perdaug. O jei kar
tais ir pasitaiko vargingiau 
gyvenantis, tai tankiausiai

II dėl savo tinginiavimo,be sai-
11 ko gėrimo arba nemokėjimo 
| taupyti; retame tik atsitiki- 
Jrmė“ iš pTiežaštiM ffėlatmėš 
|| žmonės vargsta.-Apart na- 
11 mų, daugelis lietuvių turi ir 
| nuosavus automobilius, for- 
. tepijonus, radio aparatus įr 
J kitus moderniškus patogu- 
Į mus. ’ 7
|| (Bus daužau) Y

, A.Ju K*.-1' i-.'. j.» Jt. • Z -

IR J# VEIKIMAS

savo parapijos turi 
&Į lietuviai ir keletą 
jga^ Seniausioji. įs jų j 
Čyrų paselpinė "draugi- ; 
^bašv. Jono Krik-’ 
jį, įsisteigusi, kaip jair 
g®, geg 11 d., 1902. Ši 
gija šiandien skaito a- 
fM) narių. Išėpius kele- 
i$aisvamanėjusių, visi 
||| priklausanti yfa ka- 
^^Tariai moka po 50e. 
nesį, susirgus gauna $6 
Įtėje pašelpos ir $100.00 
mirties, Draugija turi 
y$^^00.00 prnigaisir 

turtu, Susirinki- 
Įšiko kartą į mėnesį iš
liptoje svetainėje. 
Stra irgi paselpinė vyri] 
ajįja tai Didž. Lietuvos 
ųraikščio Gedemino su

** - ••. > ’» < -

nariais. Ši draugija su- 
iyė gruodžio 3,1905. Na- 
jos yra maišyti ir nors 
likai < skaitliumi vra 
Sumoje, bet vado vau j a- 
|iii|augiau laisvamąniš- 
principais negu katali- 
ais. Mėnesinė mokestis 
gi yra .50 centų, pašelpa 
įjė.6 doleriai savaitėje ir 
1.00. Susirinkimus drau- 
įlaiko kartą i mėnesi iš- 
arnoto j e svetainėje. Vį- 
drąugijos turtas šian- 
yra neteko sužinot kiek, 

rečio j i paselpinė draugi- 
rra šv. Kazimiero, gry- 
katalikiška. Pastaroji 
>Sutverta kovo 20, 1920 
.bet 1922 m. prisijungė 
Įt'S. L.’R. K. A. kaipo 
kuopa. Narių abiejų ly- 
^Įapigusių ir vaikų skai- 
?5.ę Draugija kasą turi 
ą mažą, nęs visus narių 
Eeseius siunčia į centrą, 
tb^ančių tačiaus reika- 
• turi kelius dolerius. 
®YEpetais,-1928, draugija 
ijo labai gražią, veik už 
trecio šimto dolerių vė- 

su Šv. Kazimiero ir

dalių choristų. Kitą, kartą jau. 
būtinai visi choristai^ turės 
pasirūpinti būti drauge tokia
me atsitikime.

Kaip kas metai, taip ir šį- , 
met mūsų kolonijoj bus daro; 

Ina rinkliava nuo 14 iki 24 d. 
geg- vyskupijos labdaringiems j 

reikalams. Iš Šv. Kaz. Par. • 
šiais metais yra išrinkti perei- j 
ti pet namus renkant aukas 
sekanti žmonės: p. Jurgis Ta
mošauskas, p. Zigmas Turonis, 
p. Pranas Jokšas, p. Antanas 
Juknevičius, p. Kazimieras 
Cyronka, p. Adomas SeTeiči- 
kas, p. Vladas Akulevičius, p. 
Juozas Rudis, p. Juozas «J. Ab- 
lačinskas, p. Juozas Taroška, 
p. Jonas Genevičiūs, p. Alek- 
sandras Aliukonis, p. Andrius 
Martušis, p. Vincas Meciūnas 
ir p. Martinas Senkonis. Lie
tuviams visiems patartina duo-r 
ti ąukas per savo Šv. Kazimie
ro parapiją, o ne per svetim-, 
taučių, kaip kartais nekurie 
darydavo. Aš.

Štai balandžio 28 d. vakare 
Niekerson salėje- Šv. Onos 
Drąugija turėjo šokius. Die

na buvo begalo nepatogi, nes 
lijo kaip iš gausumos rago, bet 
visgi šokiai pasisekė neblog 
giausia ir gryno pelno liko 
$56.26. Jei-ne lietus ir “ki
tos kliūtys’’ Jai. pelno būt 
dvigubai buvę tiek.

Šv. Kazimiero Parapijos 
Choras,1 vadovaujant p. Bron. 
Valančiui, stropiai rengiasi 
prie koneerto parapijos nau- 
7!al. Koncertas įvjks 20 d. 
gegužės vakare"? Nicker- 
son salėje, Olneyville. Kadan
gi jau nuo senai prie koncerto 
ruošiamasi, neabejojama kad 
visi žmonės urmu ateis pasi
klausyti gražių dainelių ir sa
vo sielos prakilnius jausmus^ 
palinksminti. ‘

. Klaipėdos Parkas visu įtem- 
Ipimu valomas, kad atėjus va
sarai, vėl būtų galima jaukiai 
praleisti liuosas nuo darbo va
landas tyrame ore. Be abejo | 
žmonėms reiktų daugiaus tuok 
parku sudomėti ir visiems P

• važiuoti ten padirbti, nes ke-|
- liems ir vis tiems patiems dar-L
- bas tas įgrista ir energiją at-
■ ima. O visgi tame parke 30 [
■ d, gegužes įvyks pirmos šios
■ parapijos gegužinės arba pik-1

nikas. Žmonės jau iš kainoj 
tuomi pikniku įdomauja ir be] 
abejo, kas tik g^vas jame da-Į 
lyvaas. Į

Balandžio 24 dl, vietinis Fe-1 
deraeijos skyrius turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą ir nuta-| 
rė taikyti piknikas sekančioje F 
tvarkoje: Šv. Kaz. Parapijos,] 
L. R. K. Pil. Kliubo, Šv. Kaz. 
Parapijos Choro, Šv. Kaz. 
Draug., Šv. Onos Draug., L. 
D. S. kp. ir Federacijos šky-Į 
rius; na ir paskui vėl iš naujo,] 
Susirinkimas taip pat>. pasky
rė iš iždo $5.00 delegatui į 
Eucharistinį Kongresą, Sidney 
Australijoj, kuris lietuvius ten 
atstovaus (Didž. Gerb. Kun. 
Prof. Btfčvs). Delegatai taip 
pat pasižadėjo ir savo draugi
jų susirinkimuose prašymą Hą 
įnešti, kad visos draugijos pri
sidėtų prie to ideališko užma
nymo. Šv. Kaz. Par..Choras 
jau ir davė $5.00 tam tikslui, 
laike susirinkimo. ^Tikiuosi 
kad ir kitos draugijos nepa
siliks užpakalyje.

Šv. Kaz. Par. Choras pasta
tais laikais nusitraukė pa
veikslą, kuris šiame “Darbi- 
ninko” numery, ant pirmo 
puslapio, telpa. Gaila tik kad 
ne visi choristai buvo susirin
kę. Chore yra 50 narių, o ant 
paveikslo vos tik 35! Vieni

»



choras

Namus

turime

LDS. 7 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadieny, gegužės 13 
d., .tuoj po sumos parapijos

ių įrankių. Viskas veltui

Vietos lietuviai labai at
jaučia streikuojančių mai-

Blažvš ir kiti. Šiame veikale! 

vaidino ir pats autorius komp. 
art. A. Vahagaitis, kuris dau
giausia šposų pridarė. Veika
las susideda daugiausia iš dai
nų, tai ir dainuota visa eilė 

art. Vanagaičio daimj iš “Va
nago Plunksnos, ir , Vanago 
Snapo” dainų knygelės. Aplo
dismentų sudėta, gausybės.

'Po vaidinimo L. Vyčių cho-i 
ras vadovaujant art Olšaus-

dainas. x Art. Vanągaitis pia
nu akompanavo. Vakaras pa

vyko. -Publika, kuri buvo 
skaitlinga, arti 500, pasitenki
nus vaidinimu ir dainomis.

L. Vyčių 102 kuopa visadp 
parengia ką tokio nepaprasto, 
o kas svarbiasia tai sutrau
kia skaitlingų publiką į paren-

/ kalbos, ^ibgtaniė^al

5. si gabiausi sofistai 
■jįpjMF-.yt'H į ki ' U* ■/ ’ v . .

vadovaujant Juozui Žemaičiui. 
Muzikalė. dalis susidės iš smui

kų, klarnetų ir piano. Taipgi 
bus sudainuotas Mdterų Są
jungos innias. pirmą kartą 
Worcestery. Kita dalis pro- 

gramo susidės iš prakalbų. 
Kalbės Moterų Draugijos ats-

> 14 «palvij Enamel

Moors grindų varflišius______
Varnišius džiūshniis į 4 valai 
Baitas tyras ledd, Bostori Star | 
Sienoms popieros parsiduoda it 
Stogams smala, galionas —__ 
Lafeų hiėtukains drktai, pėda 
Žolių sėklos, svarais —_____L

Gerbiama visuomene:—
J ■ - •

Lietuvių Ūkėsų draugijos 
B AtfkiETAŠ bųstfedelio- 
je, ^Gegužės IŠ, 1928, savame 
name* kampas E ir .Silver 
Sis., So. Boston, Mass., pra
džia 6:30 vai. vakare. Šis 

į bankietas bus vienas iŠ pui- 
! kiaušių, dėlto, kad apart 
skanių valgių ir saldžių gė
rimų bus ir diįelis muzika- 
lis programas, kurį išpildys 
žymiausi mūsų dainininkai,. 
šihuikinihkai, pianistai—ir 

[styginė orchestra “Kank- 
Įlės,” į>o vadovyste S. ja- 
siriskaites. Taipgi dalyvaus 

[ir ristikai, kumštininkai ir 
[kitokie sportininkai. Taigi,' 
| atsilankiūsiej i«svečiai turės 
[progą Susipažinti su jais., 
Į Taipgi yra linksma rengt 
| šis bankietas nes vietos biz- 
Įnieriai yra pasižadėję pa- 
[reint. Biznierių-rėmejų var
mus paskelbsithe vėliau.
Į Kviečiam koskaitlingiaU- 
Į šiai atsilankyti. Senajai

žavus šelpimo .komitetui Mi* 
kos plaukia iš visur. AiL 
kauja draugijos ir pavie
niai, drabužiais ir pinigais.

Aukų priiminėjimo stotis 
yra “Barbinfiifeo” ofise.

PARSIDUODA PIGIAI
■ v ■ • r' ■'«*' v*®*8Parsiduoda 4 selmyihj medinis .na

mas' Qulcy, Mass. Kaina $6,000. Ine- " 
Šimas sulig noro ir sutarties. Yra, vfe. 
ta ir savininkas turi “permtt” dėl ga? 
so stoties. Parduos viską už tą pačia* 
kainą.

Taipgi parsiduoda 6 šeimynų narna*' 
Įr .krautuvė atskirai ntjo namo Cam
bridge,'Vass. prie Main gatvės. Na- 
jnag-gėrąpe stovy. Parsiduoa 
'Apie kainą ir kitas smulkmenas 
laišku. Adresuok šiaip: “Darbininko” . 
ofisas T. 1.

Sau 
Vakari Šiluma Gegužės menesi 
Be Įnešimo Ir per išmokėti
■Mk AB AR tavo proga 1 Gali gauti. 
■0 Šiltą vandenį! Užtektinai! Re 

jokio įnešimo! Per metus iš- 
mokėfi! Gegužės mėnesį! Ge

ros naujienos—ar nei Priimtas pa
lengvinimas dėl šildymo vandens^ 

Ar mažai ar 'Mdi 
Yjsądep gatava; dėlto kad Vulcan 
Tąnk VĮfat^siluma užlailrn vafrlrni 
dėl visokių kasdieninių reikalų, kaip 
Ui-TiHŽui, Simfcdi, Valytnilt, 
Ptaiisimui—ir dėl daug kitų reikalų, 
Rtlt šaltas vanduo, be malonus. Ba- 
Šatik bile kiltį mūsų ofisą—arba ateik 
pjfe mus ir užsisakyk vieną mūsų Gas

v4nsi vaikelius palaikytilietų- 

iių dvasioje. Reikia pažymėt, 
“ |ad Aušros Vartų parapijoje, 

įuri voš ddr tik trečias metas, 
laip susitvėrė, permatoma 

graži jaunimui ateitis, nes kle
bonas kum J. Čaplikas irpą- 
gelbininkas kum Š. Vembrė y- 

3į|a dideli patriptai, myli jauni- 

Y mą ir daug darbuojasi, kad
Čia augusiam jaunimui įskie
pyti lietuvišką dvasią.

MįR/fe' ■ Reporteris

I___ ___ - .

APLANKĖ LIGONIUS
Trečiadieny, p. Karbaus

kus aplankė worcesteriečiai, 
kuri, j. Čaplikas, Aušros 
Vartų- parapijos klebohasir 
p-nia Juškienė, art. R. Juš
kos motina.

Kum Čaplikas taipgi ap
lankė savo giminaitę p-lę 
B ari siute, kuri po sunkios 
operacijos dar tebeguli Car- 
nev ligoninėj. P-lė Barisiu- 
tė jati sveiksta ir tikisi greit 
sugrįžti pas mamytę.

/ • •. ■-s. k.

DETROIT* MICH.
— Muškos Akademija“ 

Pavyko

Bal. 22 d. Lietuvių Svet. L, 
Vyčių 102 kp. vadovaujanti 
art. J. Olšauskui vaidino 
“Muzikos Akademija” kom. 
A. Vanagaičio. Veikalas' juo 
kingas ir tinkamai- parinkti 
vaidylos publiką iki soties 
prijuokino. Ilgiausias roles tu
rėjo art. J. Olšatiskas ir p-lė 
O. Kaupiutė, Nežiūrint, kad 
ilgos rolės buvo, atliko jas 

kaip reikėjo. Kiti ir su ma
žoms rolėms pasižymėjo: JP. 

Padolskas, p-lė Keblaitė, J.
------ t——r—— —————

Geriausias Enamel — 
Siekas, baltas , ir raudonas

LEWIŠTON, ME.

Darbai
Šioje kolonijoje darbai eina 

šilimai. Nors audinyčios ir 
dirba gerai, bet beveik visą 
darbą atlieka naujos mašinos. 
Tai darbininkų mažai tęreikia 

’fr tu6§ 
čius labai apsunkina. Darbi
ninkai turi susiprasti it dėtis 
į uniją, kad prieš kapitalistus 
atsilaikius. Daug lietuvių, ne
tekę darbo išvažiavo į kitus 
miestus. Girdėti, kad išvažia
vusieji gauną darbus, Šv. Bal
tramiejaus Draugija gyvuoja 

gana gerai. Taipgi ir kitos 
i neblogiausia-gyvuoja. Pavasa
ris šaltas. Tankiai sniegas pa- 

| sirodo. P. U. J.

; '*\jS
ADAMS & ADOMUNAB 00.

Pentinam, Popferuojam,
VVashing, G rainiu g, Kalsomining. 
Taipgi pentinam iš lauko. Daibą 
padirbame tinkamai. Kreipkitės: 
70 F St. arba 23 Thomas Pk., 8o. 
Boston, Mass.
52----- ——
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5-KI. AKTAI VODEVILIO

VISA SAVAITE r

SO, BOSTON’O MĖGĖJAI

‘STAGE KISSES” 
su Helen Chadwick *

MILIJONIERIAUS 
UŽRAŠAS

_ TeL S. B. 2805—B.

.IlTOVIS 
OPTOMETRISTAS %

f 7U—T— ■' ' .7---^
DEL KO MOTERYS SERGA 

DŽIOVA?
Pastebėta,'kad dabar A- 

merikoj daug daugiau mo
terų, ypatingai jaunų mer 
gaičių miršta džiova negu 
prieš karų. Imta ieškoti tam

.?avyz. vien tik Jungtinėse 
Amerikos Valstijose kiek- 
vienams gyventojui kasmet 
tenka po šešis su viršum 
svarus tabako. Iki šiol ma
nydavo, kad tik nikotinas 
juvo Icenksminga tabako 
dalis, bet dabar Berlyno bio
chemijos instituto d-ras C. 
' STeuberg ir Morra Kobei su
sekė, kad rūkant, tabaką da
rosi kenksmingas methyli- 
nis arba medinis alkoholis. 
Kiti tyrinė jai patyrė, kad 
ne mažesnė kaip dešimta ' 
dalis pasidaijusio alkoholio 
išeinalsu dūmais iš burnos, 
bet’dauguma jo įeina į rū
kytojo kūną. Kas surūko 
per dieną 10 vidutiniško di 
dumo cigarų ir suvartoja a-, 
pie 70 gramų tabako, tas į- 
traukia į save apie 42 mili
gramu alkoholio. Surūkąs 
20 papirosų suvartoja 20 
gramų tabako ir įtraukia 4 
save apie 40 miligramų me
dinio alkoholio. Tokia alko
holio doza nėra užnuodijan
ti, bet rūkant pd tiek kas 
diena, alkoholis turi parody
ti blogas sveikatai pasėkas.

j ' ■ >' “Tr?’

ta. Žymiausias džiovos ligų 
tyrinėtojas daktaras D. Ar- 
golcas susekė, kad didžiau- 
sia džiovos priežastimi yra 
trumpos, iš lengvos medžia
gos siūtos suknelės, kokias 
mėgsta dėvėti šių laikų mo
terys. , Be to, labai kenkia 
šių laikų merginų nedaval- 
gvmas. Mat, jaunos ipergi- 
nos tyčia nevalgo, bijoda
mos riedėti. Dar labai ken- 
ksmiftgiesą nanjotiški so? 
kiai, pav. čarlstonas, foks
trotas, ir t. t. Dabar Ame
rikos sanatorijos pilnos ser
gančių džiova studenčių, ku
rios pasižymėjo didžiausiu 
smarkumu šokiuose. “A”

:-----
Mpa nemokėti gimto- 

Igf^SIOS KALBOS 

ggjgefcančiais metais sueina 
SĮkmetų nuo garsaus italų 
fcžjminniko kardinolo Juozą- 
SįMezzofanti mirties. 

j^f-Mezzofanti buvo nepa- 
&>&s3tų gabumų žmogus. Tu- 
Syarnas puikią atmintį, jis 

mėnesius gerai iš- 
raokdavo naują kalbą. Jis 
Oųkėjo išviso apie 120 įvai- 
Ki kalbu ir tarmių.

’ ’llgą laiką kardinolas Mez- 
flpfanti buvo Vatikano bi- 
$įtfįotekos prižiūrėtoju. Iš 
ŠteTaikn yra užsilikęs apie 
?jį. toks padavimas. X 
į* Vienas Lietuvos dvarinin
kas, atvykęs į Romą aplan
kė garsiąją Vatikano biblio
teką ir turėjo progos susi
rikti su didžiuoju kalbiniu- 

^įsikalbant kardinolas 
'užklausė dvarininko, kokios 

.tautybės. Dvarininkas 
atsakęs esąs lietuvis.
į.;-— O, aš moku gražiąją 
į^etavių kalba!” — susuko Bga.v .9' ' -t’ *kąidinolas Mezzofanti ir 
"kreipėsi į dvarininką gryną 
įtiiviška kalba.
^®*Przepraszamį-k—pocho- 
tizenia ja litwin, ale mowie 
tylko po polsku” (Atsipra- 
?§fc esu lietuvių kilmės, bet 
kalbu tik lenkiškai) — atsa- 
kė susigėdinęs dvarininkas. 

Ig Kardinolas ilgai stebėjosi, 
gB*p tai žmogus gali nemo
kėti savo gimtosios kalbos^ 

r < Grįžęs iš Italijos f Lietu
oju dvarininkas uoliai ėmėsi

IR ŠUKĖS TARNAVO 
KARIUOMENĖJE? - 

-'•v.-- '
' • Vokiečiu i arm* jo.) (per 
Didįjį ,ka$ą)^ buvo 37,000 
šunų, kuries tarnavo senita- 
rąms. Po mųšio jie suras
davo sužeistuosius kareivius 
ir apie taipranešdavb seni- 
taramš. A■f . ■ - . , j. • •*

Be to, tarp šių šunų buvo 
tokių, kurnėjo žvalgybiniu-

ANTRENDŪS
SO. BOSTOS'E—22 Newąn_Št,“ti^’ 

kambariai ant pirmo aukščio ir 24 
Newman St., 3 kambariai ant pirmo 
aukščio ir keturi kambariai ant ant
ro. Yra toiletai fr guzas. Rendos 
»nt pirmo po $10.00 i mėnesi, gi afit 
.antro $13.00. Kreipkitės telefonu arba' 
sekančiu pntrašu vakirais: WM. JfP 
HANSEN, 8 Artbur St, Somervllle. 
TeL Somerset 1098. . ,(G-11)-

l Siutai -ant orderio po $30.00 Ir . 
aukščiau. Taipgi senus taisome, ‘ 
prosiname ir valome. . Padarome , 

’ laip naujus moteriškus ir vyriš
kus rubuę. ‘ “ .-7A '

MIKAS NECIACKAS
597 Broadway, So. Bostone 

(Art “J” StreetyE

AR NIKOTINAS W0- LAIMINGA NELAIMĖ

DINGAS 4i. , Pressburgo mieste, Čeki- 
Pasaulyje žmonės surūko joj(. moteiSkę ėjusią

neišpasakytai daug tabaku t¥e automobilis.
^ovv-7 vinn .Tnnrrtrnaoa , .Tuojau apie nelaimingą su

sirinko minia žmonių. Bet 
. koks buvo jų nustebimas, 
kai jie pamhtė šią moterį 
linksmai atsikeliančių ir sku
binančią prie šoferio. “Leis
kite mane jam padėkoti”— 
Šaukė ji. Visi manė ją iš
ėjus, iš pro jo. Ji.jgi visiems 
ten esantiems pradėjo su 
džiaugsmų, pasakoti, kad 11 
metų ji buvus visai akla, ir 
štai dabar-vėl atgavo regė
jimą. — Šis' įvykis suįdomi
no Pressburgo universiteto' 
medicinos profesorius, kurie 
pradėjo ^tyrinėti.


