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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITĖS!

Eina nuo 1915 m.

-t-

NAUJOSIOS LIETUVOS 
VALDŽIOS ŽYGIAI

Po perversmo Lietuvoj 
mes amerikiečiai įdomausi
me naujosios Lietuvos val
džios kiekvienu žygiu. Įdo
mausime ilgai, gal net labai 
ilgai. .Juk Lietuva dabar pra
deda naują gadynę.

Kol kas apie naujosios Lie
tuvos žygius tiesioginių ži
nių neturime. Laikraščiai iš 
Lietuvos po perversnlo dar 
nesuspėjo ateiti. Užtad ame
rikoniškuose laikraščiuose 
žinių apie Lietuvą netrūks
ta. Pasaulis dabar nepapras
tai susiindomino Lietuva.

Tomis angliškuose didžiuo
siuose laikraščiuose telpamo- 
mis žiniomis mes ir naudosi
mės.

Štai kas be kitko paduoda
ma :

Lietuvoj komunistų parti
ja pilnai likviduota ir komu
nistų sukilimo pavojus paša
lintas. Komunistai jau buvo 
iškėlę akciją Lietuvoj įvesti 

dėtų, valdžią. Bet tas jų

x|fųir tautininkų partijos 
2ko pasekmingą revoliuci- 
ir Lietuva tuo būdu išgel

bėta.
Maždaug taip pareiškė nau

jas Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Smetona, ku
rį Seimas išrinko preziden
tu.

Prezidentas Smetona to
linus pažymėjo, jog Lietuva 
visuomet palanki turėti gerų 
santykių su Sovietui Rusija 
ir Vokietija. Bet Lietuva to
li gražu nesutinka, kad Mas
kvos agentai Lietuvoje keltų 
revoliucijas ir masines žmo
nių skerdynes. j,

Taip pat Lietuvos valdžia 
nesutinka. kad bolševkai Lie- 
tuvąjpadarytų savo įrankiu 
prieš Lenkiją ir provokuotų 
naujus karus.

Prezidentas Smetona atsi
sakė diskusuoti naujos val
džios politinį nusistatymą. 
Tik pareiškė, kad laimėjusi 
konservatistų valdžia visuo
met pasiliks valdžioje neat
sižvelgiant ir į naujus rinki
mus, kadir prisieitu pačioj 
konstitucijoj padaryti pakei
ti imi.

Naujo kabineto nariai tvir
tina, kad su Lenkija negali 
būt taikos ir negali būt iškel
ti draugingi santykiai. Lie
tuva ir tolinus kaip buvus su 
Lenkija turės neformalę ka
ro padėtį.

Lietuvos ministerių pirmi
ninkas ir užsienių ministeris 
Prof. A. Voldemaras pareiš
kė, jog valdžia susekusi, kad 
Lietuvos revoliucijonieriai 
sau fondus gaudavo iš dvie
jų versmių.

Valdžia turi dokumentalius
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P-lė M. BLAŽAUSKAITĖ iš New Britain, Conn., kuri la
bai gražiai užsirekomendavo “Darbininko” pirmame koncerte, 
dainuos ir šiame koncerte. Jos malonus balselis patraukia vi
sus.

įrodymus, kad Sovietu. Rusi- 1 
ja rr Lėhkija Kaime turėjo 
savo agentus. Rusijos agen
tų tikslas buvo sukelti revo
liuciją, kad įvelti sovietų val
džią. Lenkijos agentų tiks
las buvo sukelti Lietuvoj te
rorą. Tas būtų davę progos 
skaitlingai lenkų kariuome
nei iš Vilniaus apylinkių 
persimesti Lietuvon “mal
šinti bolševikų sukilimą.”

Po švenčiu areštuoti agita
toriai bus statomi militarinin 
teisman, Tuomet apie jų są
mokslus bus daugiau išaiš
kinta.

Lietuvos prezidentas A. 
Smetona pareiškė, kad 1,920 
m. Lietuvi j Įvesta francūzų 
parlamentarinė sistema pa
sirodė nevykusi ir ji bus pa
klusta amerikoniška sistema.

Kaip pasirodė, Lietuviu to
kia sistema ne vien netinka
ma, bet dar kenksminga.

Prezidentas pranešė, jis 
ketinąs paskirti specijalį ko
mitetą ir šiam pavesti Lietu
vos konstituciją revizuoti. 
Patsai respublikos preziden
tas turis įgyti daugiau vai-' 
džios ir autoriteto, seimas 
reikalingas didesnio) repre
zentantų skaiči/ttte. 'Imant 
aplamai, LietUVrt Tiūkalingi.j 
demokratiškesnės valdžios

* ■ • I ,

formos.

Ministerių , labuti n i ūką? 
Pi-of. Voldemaras skaitosi 

vienas populeriatisių vyru 
Lietuvoje. Laikraščiu kores
pondentams jis išdėstė nau
jos valdžios nusistatymą. 
Prof. Voldemaras pažymi, 
kad praeitą penktadienį at
likta pasekminga revoliucija 
yra vien dalis įvedamu Lie-
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Mirė Japonijos valdonas
SIRGO penki;

Japonijos irųpėratorius 
persiskyrė su šiudį. pasauliu. 
.J i s sai ga lio jo per 
tuk. Paskiausia j 
gavęs plaučių užd 
Įpėdinis 
pareigas, 
sirgo.
tėvo sostan ir fopjBiiai pasi
skelbė imperatorifcjn. Velio-
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Lietuvoje po nekruvinos revoliucijos visi aprimo ir rengiasi 
prie rimto ir naudingo kraštui darbo.
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Amerikos lietuviai darbininkai nekruvinam kare be rėva- 
liucijos didina skaičių šviesių ir susipratusių darbininkų arini- : 
ją traukdami juos po L. D. S. vėliava. .*^*s

i *35 
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Šviesių ir susipratusių darbininkų sostinėje, So. Bostone, -j 
įvyks LDS. ir “Darbininko” tradicijinis '
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METUS , Dabartinis valdovas vadi- 

naši 11 iroliito.

Vienas mirusio imperato
riaus sūnų yra Anglijoj Ox- 

fordo universiteto studentas. 
Kai gavo žinią, kad jo tėvas 
jau mirtinai susirgo, tai grei
čiausia vyko namo dar pas
kutiniu sykiu pasimatyti. 
Bet nesuspėjo.

Velionis mirė Kalėdų ryte. 
Visi pasilinksminimai, visi 
bizniai ir darbai sulaikvti. v 
Gedi visa Japonų tauta.

penkis me- 
Įs-buvo pa- 
ėgimą. Jo 

11 ii ohit^A ėjo tėvo
k 11 ometrjpast a ra s i s 

Dabar įpd^ihis sėdo

nis buvo gimęs 
1879. Būdamas^ 
žiaus jis sėdo aųf 
sosto.

m.

DIDI AUDRA JU<

tuvoje demokratiški 
mų.

Milijonas ar daugiau lietu
vių. šiandie gyvenančių A- 
merikoj turi labai daug Įta
kos Į Lietuvos naminę politi
ką. sakė jis. Tad kuomet tau
tiškai nusistačiusius partijos 
pamatė francūzų parlamen
tarinėje sistemoje betvarkę, 
išsprendė visus reikalus pa
imti savo rankosna ir valsty
bei duoti atatinkaniesnę val
džios formą.

Lietuvos seimas, sakė Prof. 
Voldemaras, visoj šaly buvo 
žinomas kaipo ‘/šnekamasis 
butas.” Nes kuomet buvo iš
keliamas koks svarbus pro
jektas, ilgas savaites ir mė
nesius apie tai seime būdavo 
kalbama, diskusiiojama ir 
tariamasi, kol prieinama 
prie galutino balsavimo.

Virš 400 komunistų ir kai
riųjų revoliucijoniorių Lie
tuvoj areštuota. Valdžia tu
ri kuoaiškiausių Įrodymų, 
kad jie planavo sukilimus, 
kurie turė.įo būt pradėti pra
eitą šeštadienį. Bet tautiš
kosios partijos juos aplenkė. 
» Naujos valdžios akcijos 
programoje .svarbi dalis vra 
ri'vįzuoti Lietuvos finansus, 

praėjusiais metais vals
tybė praleido koletą finansi
nių krizių, Tai įvyko dol 
blogų užderė j imu ir dėl at
sargos trūkumo. Valdžia ne
galėjo tad skilti ilgais termi
nais kreditų žemės ūkio pra
monėms.

Prof. Voldemaras yra nuo
mones. kad valstybės finan- 
>sų pagerinimui turės būt iš-jknrie i

- pytis
< ’mentai
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VOS NEIŠTIKO BAISI 
NELAIMĖ

vo.iš-
' •>

J uodosiose 
tikus nepaprastą\ 
vas “KaukazaŽ?’ 
daužytas. Jam 

~ sažierių.Ai
jo. Daug mažesnių laivų su- 
daužvta.

WESTFIELD, N. J. — 
Galėjo čionai žūti 800 žmo
nių. Tik per budrumą yie-

> ••

SMARKUS LIETUS DVIE, 
JOSE VALSTIJOSE

Kentucky ir W, Virginijos 
valstijose buvo labai smar

kus lietus. Upės ištvino, iš
gadino kelius, sutrukdė susi
siekimą. Telegrafas ir tele- 
fonas teipgi nukentėjo.

Greitasis traukinys pateko 
per keno tai klaidą ant ne tų 
bėgių ir ūžė. Stoties sargas 
.pamatė klaidą ir traukiniui 
pasignalavo. Traukinys su
stojo ir išsigelbėjo. Jis būtų 
susimušęs su paštiniu trauki
niu.

PRIGĖRĖ DAUG ŽVEJŲ

KONCERTAS
Sausio-Jan. 2 d., 1927 mi

Nusicipal Salėje, Broadway i
Tarpe “G” ir “H” gatvių South Boston, Mass. :

- ' r7-tą valanda vakare
'.\x¥ga

x JT Si
Šio koncėrto programa bus gTaži ir turtinga. :

- Pasižadėjo išpildyti dalį rtpogramo, didžiulis^

paprastai gražiaisbalsais pasizynžj^ų^trai 

listės sudainuos solo, akompanuojant p. Burke.

Piano solo skambins, turįs daug metų mokslo ir praktiš 1 
kos muzikas-artistas p. Burke.

Kas negirdėjo p. J. BANIO dainuojant, tas turi būtinai už- ? 
girsti, o kas jau girdėjo, nori ir vėl klausytis jo malonaus ir J 

]tvirto vyriško balso. Atėję Į “Darbininko” koncertą užgirsite > 
ir pamatysite p. J. Banį dainuojant gražias meliodijas.

kreiptis T. Sąjungon gauti 
paskolos, kaip tai yra pada
rius Estija, kadangi pasi
reiškė Sąjungos bejėgumas. 
kuomet lenkai pagrobė Vil
nių.

Kas link Lenkijos, tai nau
ja valdžia nekeis buvusios 
valdžios nusistatymo. Lietu
va visas laikas stovi už Vil
niaus grąžinimą. Jei Lenki
ja nori taikos su Lietuva, tas 
priguli nuo pačios Lenkijos. 

Kas link Lietuvos santykių 
su kaimininga Latvija, tai 
tie santykiai gerėja, pareiškė 
Prof. Voldemaras.

Ekonominiai santykiai su 
Latvija bus užmegsti. Kuo
met su latviais bus padaryta 
ekonominė sutartis, tuomet 
Lietuva, Latvija ir Estija 
galės sudaryti ekonominę li
niją.

Buvusios valdžios pasira
šyta su Sovietų Rusija ga
rantijos sutartis Lietuvos 
bus gerbiama. Lietuva visais 
laikais stovi už draugingus 
santykius su Rusija. Lietu
va tik nedraugingai atsineša 
į bolševikus ir komunistus, 

norėtų palaidai tran- 
|m» Lietuvą. Šit* elc- 

nepakenčiami ir

Korėjos, Azijoj, pakran
tėse buvo ištikus didelė aud
ra ant jūrės. Bangos sudau
žė apie 30 žvejinių laivų. Pri
gėrė apie 100 žvejų.

ŽUVO PENKI

leisti lx»nai ir Amerikos li<> 
tuviai bus pakviesti juos 
pirkti. Lietuva neturi noro! jiems vieta bus kalėjime.

P-lė M. GRIBAITĖ, Naujosios Anglijos lakštutė, sesutei 
akompanuojant, pasižadėjo sudainuoti keletą dainelių. Jos ? 
balselį ir talentą pažįsta visi vietos ir apielinkės lietuviai. Šia^ t 

įme “Darbininko” koncerte turėsime progą vėl klausytis ir ge-^. 
rėtis jos balseliu.

BRIDGEPORT. ("t. — 
šeimyna iš penkių žmonių 
užtroško gazu. Visi gulėjo 
ant antrųjų lubų. Guzo ra
gelis buvo paliktas apačioj 
virtuvėj, (ražas pasiekė be
miegančius ir augštai.

Visą koncerto programą apvainikuos vietos ŠV. PETRO? 
PARAPIJOS KUORAS, SOLISTAI ir SOLISTĖS, akompannį’| 
jant p-lei F. KARBAUSKAITEI ir diriguojant p. M. KAK-J 

BAUSKUI
______________

■«F

Vietos lietuviams šisjkoras labai gerai žinomas ir jiems ne
bus šviežiena jo klausytis, bet apylinkių lietuviai turės progq 
išgirsti gražiu balsų sutartinai dainuojant gražias lietuviskjB 
daineles.

KALĖDŲ DOVANOS DARBI-Į 
NINKAMS ' Tokio margo ir turtingo koncerto ne tik So. Boston’e, b€$ė 

ir apylinkėje dar nebuvo

HAVERHILL, Mass. — 
Arbitraeijos komitetas pri
pažino, kad šiaurių algos tu
ri būt pakeltos. Kompanijos 
varėsi, kad algos būtų nu
muštos. IŠ pakėlimo algų pa
sinaudos 20,000 šiaurių. Jie 
per metus gaus apie $500.000 
vi ršaus.

Pereitų spalio mėnesį dar
bininkai buvo paprašę, kad 
jų algos būtų pakeltos ant 15 
nuoš. Prieš pat Kalėdas Ar
bitraeijos komitetas pripaži
no, kad reikia pakelti algas 
ant 5%.

Algos šiauriams buvo labai
nelygios. Algos įvairavo tarp tad patsai save nubaus, nes linksmumo neragaus. 
$18 ir $100 savaitėje.

BALIU
PIRMUTINIS IR LINKSMIAUSIAS

RENGIA ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖ DRAUGIJA^

Naujuose 1927 Metuose
SV. PETRO PARAPIJOS SVETAINĖJE

492 East Seventh Street South Boston,
Prasidės 3-čią vai. po pietų ir baigsis 11:30 naktį

Kviečiame visus: senus, jaunus ir mažus; jaunus linksmai šdd 
nėti, senus jaunų pažiūrėti, o mažus visiems kojas trypinėti. Ifl 
ris kviečiamųjų neatsilankys, tas kitiem linksmintis trukdys jj

Kviečia



Prenumerata metams

\)it. Vaidini

SPORTAS

Laiškas iš Lietuvos

Be<teevių sandariečių šlamš
tai pilni nuodu, žmogui neap- 
sipažinusiam su vaistais yra 
pavojinga, nes dėlei nežinojimo 
labai dažnai išgeria ir nuodų. 
Tas pats ir su laikraščiais, ša
linkis nuo bedievių ir nuo jų 
raštu.

Visi Skaitykite

Jono Kmito

Eiles

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviecian 
tis dienos klausinius.

IR TELŠIAI PARAUDO 
NAVO

Vincas Aidulis

Gera Knyga, Tai Geriausia

Kalėdų Dovana

Su tikra pagarba.

Pranas Žebrauskas''. lira 
U ii nu kaimas. Sintautų ral. 
šakių apskr. Litlmania. . .

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

Dailide ls vietos 
kaĄ bevaikant 
Kabino gatvėse, 

•‘pef maža AUK! 
mūšų liaud. 
dar per maža

AšJx‘gyvendumas Vilniaus 
krašte (okupuotoj. Lietuvoj) 
patyriau kaip yra kultūrina
ma lietuviai.

“Saulute”

| " MARIAM PO L i 
' girnas sporto, kuri 

liūs metus Inai

; ciams. gali sakyt, 

^nežinomas, ėmė ž.yi 

tis, ypač jaunuoliu

Siųsdami užsakymas arba šiaip reikalu kreip- 
lamiesi visuomet adresuokite taip:

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass

gas visos apylinkės žmonėms 
ir jie mane gausiai lanko va
karais: tik bėda, kad aš ne
turiu jų dvasiai peno. Nes 
žiemą visi Lietuvos darbinin
kai vargingai gyvena, nes 
žiemą nėra jokių uždarbių, o 
šviestis gana laiko yra. nes 
žiemos ilgi vakarai.

'Taigi gerbiami Tautiečiai 
išklausykit ši mūsų prašymą, 
prisiuskit mums laikraščiu ir 
knygų, ar l>ent semi laikraš
čiu. o jūs atliksitišventą dar
bą ir jums atlygins Dievas ir 
tėv\ ne.

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

incičEu

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių. I 
EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ i 

įvairių — patriotingų, ■ 
juokingų, rimtų, bet 1 
visiems visos supran- R 
tamos. Veik visos yra 

originalės k

Apdaruose $150, be apdarų $1.00 r 
“DARBININKAS” R}

366 Broadway, So. Boston, Mass. 7. 

-JA

“Visų didžių darbų užuo
mazga — pasitikėjimas savi
mi : būk drąsus, o laime tau 
nusišypsos.” (Kofzebite).

Vilniuj priviso daug ban
ditų, kurie pamatę, kad žmo
gus turi keletu dolerių tai 
prisitaikys sumušti arba už
mušti, kad atėmus pinigus. 
Tokiems ir bausmė maža. 
Pasisamdė advokatą, nuper
ka jam degtinės ir jis bylą iš
lošia. arba jeigu ir gauna pa
baudą. tai labai mažą.

Kartą banditai užpuolė 
vieną amerikietį .Juozą Ki
moką. bet .jo nerado namie, 
.jis buvo išėjęs pas uošvi. 
Uošviui buvo pranešta kad 
.jis pasišalintų. Uošvis su a- 
merikiečiu pasišalino. Naktį 
buvo užpulta tie namai ir pa
daryta 400 zlotų nuostolio.

Vilniuje namai galima 
pirkti kad ir amerikonui (ar
ba Amerikos piliečiui), tik 
žemės nevalia pirkti.

Taigi, matot, ant kiek 
“pirmyn” pažengė lenkų 
kultūra.

Kazimiero.” 
tokių mokyklų ne 
ir todėl labai daž 

būna visokių priekabių 
mokyklos arba mokvto

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.
Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

Vilniaus krašto gyventojai 
bemaž visi lietuviai. Todėl 
lenkai norėdami juos sulen
kinti. stengiasi visokiais bū
dais išplėšt prigimtą ir bran
gią jų kalbą.Netvirtina lietu
viškų mokyklų ir mokytojų, 
netiktai vidurinių, bet ir pra
dedamųjų. Arba jeigu tvir
tina. tai labai daug vargo 
reikia patirti ir prašymų. 
Daug kartų taip būna: lietu
višką mokyklą leidžia, moky
tojo gi netvirtina.

| Nūdieninis gyveninius tiek kupinas įvairiausių įvy- 
j kių. kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne

gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- 
’ tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- 
! tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gvve- 
ii nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy- 
| mių.ių Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t t., o be 
I to, dar bas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- 
į tuvos veikėjo paveikslų.

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- 
i šiam poakius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 

už juos prenumeratos pinigus.
“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei | 

metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi- 
i gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Rst i joj taip pat. kaip Lie- 
i tūtoje. ;

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr. ;

į Dabar Ne Seniau

aOGIAL-LIAUDININKAI IR 
? <OMUNISTAI NORI “KRI- 

KŠČIONIŲ KRAUJO”. •
^^JjįVarstant Seimui opozici
jos partijų j >atiekta intyrpe- 
Įaeijų dėl sekmadienio, lap- 
kričio 21 d., įvykių, kai dėl 
šiosipterpedacijos priimtinu
mą’ kalbėjo atstovas M? Kru- 
payičius, valst. liaud. atst. 

pareiškė, 
studentus 
buvę dar 

Reiškia, 
andariečiams 
raujo pralię-

pačiu tonu kariu su 
;iwcial-sa n Turinčiais. lapk. 28 
į;4.,sušauktame soc. deni. Til- 
t ihaiiso salėje mitinge komii- 
^nistiški “darbininkai. Pože- 
plos draugai šaukė visa gerk- 
Blę, kad reikią “katalikų 
/ veikėjus į kapus siųsti.”
® . Taigi, social-liaiid. ir ko- 
į. Ihunistų norai šiuo atveju y- 
r l*a . vienodi: “krikščionių 
p kraujo.”

Žmonės nesulaukdami lietu
viškos mokyklos iš valdžios, 
stengiasi gauti privačią lie
tuvišką mokyklą iš Vilniaus 
Lietuvių draugijų “Ryto” 
arba “Šv

Lenkai 
pakenčia 
nai 
prie

Vilniaus miesto gyventojai 
ir moksleiviai, yra labai su
varžyti. Negali gatvėje drą
siai lietuviškai kalbėti. Iš
girdęs policininkas gatvėje 
kalbant lietuviškai, sako: 
“Tufjest polszcza, to niemož- 
no muvvicjio liteivsku.” Kar
tą buvo toks atsitikimas: 
Lietuvį mokini einant gatve 
užpuolė lenkų “ponelių” 
gauja, ir labai sumušė.

Taipogi ne kartą, einant 
lietuviams poromis i bažny
čią “poneliai” stumdo, pa
juokia ir net kartais žemėn 
parmuša. Ir šiaip visokiu 
šunybių galima patirti. Pa
vyzdžiui. jeigu žmogus va
žiuodamas pastatys pakele 
arba sale gatvės arklį ir užeis 
i krautuvę arba šiaip kur su 
reikalu, tai pastebėjęs poli
cininkas Surašo protokolą ir 
duoda teisman. 'I'eismas pri
teisia mokėti pabaudos 15 li
gi 25 litų ir daugiau.

Kaimuose Žmonės taip pat 
labui suvaržyti, nes negali 
nei kiaulės išleisti gatvėje. 
Tuoj rašo protokolą ir pa
duoda teisman. Teismas pri-

- '' j . r imi
prisivilko daug tokių nepra
šytų ir pritraukusių “didvy
rių” ir, aišku, pakėlė triukš
mų; geriau sakant, peštynes, 
kurių metu vienam j valyta 
kulka į užkulnį, keliolikai ap
daužyta šonai ir gal vos. o J. 
Dabinai iš Tabarų k.. Kalva
rijos v. ir visai gerai sukrėsta 
— keliose vietose sudurstyta 
peiliu, o į dešinę pašonę net 
taip įsmeigta, kad tas vargu 
bepagis. Atvykusi policija 
“didvyrius” numalšino ir 13 
suareštuotų patupdė ten, kur 
tokiems ponams ir reikia at
vėsinti savo gyvuliškas {šėli
mas. Vertėtų atatinkamoms 
Įstaigoms kreipti Į tai dau
giau dėmesio ir tokius “did
vyrius,” kurie, užuot dirbę 
ramų, kultūringą darbą, te
sirūpina kitu galvų skaldy
mu, pradėti smarkiai bausti, 
kad panašūs atsitikimai ne
pasikartotų ir neterštų gero 
lietin iu vardo. Ant. P.

\l»iiJnHftifHiii. Iu-r ir yiuiiKriKinIii >ii ilhlcliit i 
skiiil<>iii:i. Aii'^ių knlliiiįc inititHn :i|>ys:ikn liliičhii 
Verteli; kul ir lietuviui jn - ui«l« .nn't ij. AnEliik:il pnr 
T. \\ :i^miiii:in Vertė .loX AS TA IIV VDA S. Kuinu.,.

' , Socialistai, turėję valdžią 
savo* rankose švaistėsi po vi- 

< šų Lietuvą. Nepaisė nei įsta- 
nei padorumo, paliuo- 

^.sųpfi visus katalikus valdi- 
sinkus ir į jų vietas apsodin- 

raudona is ia i s.
Bo- Buvęs Žemės Ūkio Minis- 
gteris p. Krikščiūnas numatė 
Kr .vieną nepakenčiamą val- 
feirnką Žemės Tvarkytoją p. 

WKŪrą, kurį visokiais būdais 
^■^ESJu-irAeskojo

kad tik jį paliuosavus. 
||x?asiuntė revizorius, kurie iš- 
| Įklausę socialistų pakuždu, be 
E jokio nusikaltimo komsomo- 

jų komitetas nutarė p. Žiūrą 
| paliuosuoti.

Jokio nusikaltimo pas p. 
» Žiūrą nesurasta, o lik tuo, 
-f kad jis katalikas. Tokiu bū- 
jF du Telšiai galutinai surando- 
t sinti. Pr įgrūsta i paliuosuo- fiy * •
irtų vietas bemoksliu socialis- itų.

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

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

teisia mokėti pabauda nuo 5 
ligi 50 zlotų.

Mieste arba provincijoje 
gyventojai laiko šunis. Po
licininkai atėję pas žmogų 
ieško visokių priekabių ir 
jeigu jų neranda, tai vienas 
policininkas šunį kirko, o 
antras rašo protokolų už tai, 
kad šuo loja. Valdžia buvo 
Įsakius šunes ir kates pririš
ti. nes pavojingi žmogui.

Man būnant Vilniuje pasi
taikė būti lenkiškam teisme. 
(Iiįdėjau tokias bylas: . vie
nas žmogus parsivežė iš vals
tybinio miško keletą šakų, už 
ką buvo paduotas teisman ir 
nuteistas mokėti nemažų pi
niginę bausme. Kitas žino- 
gus t. y. žentas nuo uošvio 
parsinešė keletą skiedrų bu
vo nubaustas. Jeigu žmogų 
pagauna nešant šakas iš val
džios miško ir paduoda teis
man, tai teismas priteisia už
simokėti pabaudą; už teisino 
išlaidas 50 gr., už šakas 60 gi*, 
ir pabaudos 3 zl„ viso 4.10 
zlotų. O jeigu žmogus.neturi 
kuo užsimokėti, tai paima ar
klį arba karvę ir išstato ant 
licilacijos. Kartais už šakas 
priteisia nuo 5 ligi 100 zlotų.

Vilniaus krašte miškai bai
giama kirsti. Iškirstos vie
tos parduodamos. Jeigu 
žmogus nusiperka malkų ku
rui. tai jis jų negali naudo
ti kitimus reikalams, bet turi 
sukūriu t i.

■ y ĮĮCTUfTTAnlR 1 ♦TT1 OfTJEIri JįO AvJSO

'.H-I I'.t iū I II j IRI |l |II!I|»J U

- “Darbas ir'prie akmens' “Darbštumas reiškia: už 
prigulęs ūmai užmigs, o tin- dirbt pinigus ir neturėt lai- 
giniui ir pūkuose nesimie- ko juos išleist.” (Decourcel 
ga.” (Šekspyras). le) 

'Taigi aš čia rašau vardu 
visus Dragūnų apielinkės 
darbininkų. prašydamas, 
kad mums prisiųstumet laik
raščiu ir knygų, jas paauko
dami. nes mes vargingi Lie
tuvos darbininkai, neturime 
lėšų, kad galėtumėm Įsigyti 
laikraščiu ar knygų apsi
švietimui, tai mus kur nori 
ten veda.. .

Aš esu toks žmogelis, kurs 
skaitau laikraščius ir knv-
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DĖL KAVOS

Susisiekimas ir jomarkai

Vartokit Borden’s Eagle Brand 
vietoje Cukraus ir Smetonos

Išbandykit jį savo kavoje. Puikiausi 
kavos puoduką jis padaro dar geres
niu.

tojimas prie Virimo.” Tai yra nauja 
penkiosdešimties centą vertės knygelė, 
bet jums prisiusime ją jeigu išpildysit 
žemiau esantį kuponą ir prisiųsit 
mums su dešimčia centą, supakavimo, 
persiuntimo ir tt. lėšoms. Ta knygelė 
parodys kaip sutaupyt cukraus ir 
Smetonos lėšas ir bus labai naudinga 
rengiant savo šeimynos valgius.

Visi tie dalykai išaiškinama jums mū
są naujoje knygoje, “Pienas ir Jo Var

ižtepinm^/faklo-įjaušinio Lal- 
įpibarstyk 

neduos

vfeLir pavergtajam Vilniui! 

išvaduoti.

Rašo ISABELLE KAY
Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaito šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaite tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kuinai Lietuvei šeimininkei.

THE B0RD1N COMPANY
Borden Building New York, N. Y.

Malonėkit prisiųsti man vieną jūsų nau
ją knygutę, “Pieną ir Jo Vartojimas 
prie Virimo,” už kurią čia rasite 10c. 
Vardas ....................................................
Adresas................................. Lith. 2

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvią šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiąją veikėją at
vaizdai ir ji] gyvenimą aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva 
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mara

(’ia ir susisiekimas žymiai 
pagerėjo. Seniau norėdamas 
i Mariampolę patekti ar iš 
jos kur kitur nuvažiuoti, tu
rėdavai žmogus ar vežimu 
važiuoti ar karetka bildėti, 
Ix<t dabar jau visai kas kita. 
Nori — dumk traukiniu, kad 
net rūktų, nori —švilpk for- 
duku ar didžiuoju autobusu 
i Kalvariją, Kauną. Vilka
viški — kur tinkamas. For- 
dukų Mariampolėj yra jau 
keliolika.

-'<>s nekurios virtuvės reikmenos fr- 
dykai, jei ji pirks Standard ir CJjaltė 
duoflama brangios premijos. Be taį 

parduoda šios rūšie®.

Suleisk sviestą. ilinlėk cukrų. druską 
ir nauderi. Dmlėk gerai suplaktus 
kiaušinius. Kurti Blakes ir vanilą.Krėsk 
šaukštais uit sviestuotos skarvados. 
Kepk vidutiniam pečiuje. Išimk iš skar- 
vados kolei pyragaičiai dar karšti.

:Vo,Tątmes- 
“tafc, > tf v^i gerai su
prato tu organizacijų svarbą 
ir pamatė tas priemonės, ku- 
a iomis buvo norėta sunaikin
ai organizacijos, iš karto 
joms draudžiant žemesnėse 
klasėse (ligi IV kl.) o vėliau 
ir aukštesnėse,-ir taip galu
tinai jas nuslopinti. Tačiau 
nepaisant jų dideliu ir net 
nekultūringą pastangų. Į Tė
vu Komitetą Imivo išrinkta 
didžiuma kataliką ir šiaip 
sąžiningu žmonių.

Virtuvės Patarimai
Kuomet darai juodųjų arba mėlynų

jų uogą pajus, dadėk į jas biskj drus
kos. kas pagerins pajų skonį.

Pirm
.yiii'i ant pyrago (rakė) 
ant viršaus biski miltų. Tas 
■(>laktietie! nubėgt nuo pyrago.

Prie sinkos virtuvėje laikyk
• iėžę muilo drožinių kas daug 
ki:.n negu šmotas muilo.

.Jeigu jnm< nriirnkstn Dieno, kuomet 
j renginį kept pvrngą. tjadėk į pieną bis- 
I kį vandenio. Tas pyrago nepagadins, 
įtik padarys ji Piski lengvesnių.

Gerėjant susisiekimui, ge
rėja ir prekyba. Jau dabar 
i Mariampolės jomarkus su
važiuoja galybės žmonių ir 
suvežą daugybę visokiu pre
kių — žaliu ir apdirbtą. Vis
ko Čia tada gali rasti, bet 
daugiausia matysi ūkininku, 
atvožusių parduoti javu ir 
gyvuliu. Tik visa bėda jiems, 
kad javu ir gyvuliu kainos 
labai žemos, o pablogėjus 
prekybos santykiams su už
sieniais,. dar daugiau pradė
jo kristi. Ūkininkai pinigu 
turi maža, o tuo tarpu krau
tuvėse pirkti viskas brangu.

V ii n i tu ruduoti moksleivių 
kuo pu

čia žiemei Įsikūrė Vilniui 
vaduoti moksleiviu kuopa. 
Kuopos tikslas yra visokiais 
būdais padėti Vilniaus kraš
to lietuviu moksleivijai, kaip 
knygomis, pinigais etc. Kuo
pa jau turi per 200 nariu ir, 
uolaus pirmininko V. Matu
laičio vedama, vis smarkiai 
žengia pirmyn. Nesenai su
ruošė vakarą 
no pi Ino Į ŪOi 
vilniečiams.
1 i. kad Ši ide. 
nesvetima i 
priturimo, 
visi patrinti 

rii

šiais laikais Mariampolę 
apskrities;miestas ir Suval
kijos centras. Tai tarsi Su- 
valkijos. senovinio Sudavu 
krašto/ širdis, kurios plaki
mui ritmingai pritaria ir vi
sus gyslos.

Naminiai Pasigelbėjimai
ITiišidiiiimui skalbyklos žymiu nu< 

taiiiesių (jei duodi kitur skalbti. ;>a

Grožės Patarimai -į 
SKiekvienas gali šlaikyt dalios gera- į 

;ne stovyje . inktcnuiii kramtymui. Rei- 
kie apsilankyt n.r- lentistą ir Įultirfr ą 
kaip pigiai jis rali išegzaminuot liautis : 
ir patirt negerumus, kurių patįs liepa- j 
tėini.iat. Užsimoka nueit ims deilt istą ya 
du :;. k įlietuose lokiam išegzamihavLųgj 
niui. nes taip padarius reiškia laimi ma--’'! 
<<> darbo reiks pataisymui negerume.ižą 
kokie gal .irasidėjo. Nekainuoja tlan- 
ginu šveist dantis du sykiu į dienų ir 
apsilankyt pas dentistų du syk 
•tegu kentėt dantų gėlimų ir tankfatjB 
didelį sirgimų, kuris jnieina nuo danUj 
užleidimo. Atminkit, kad geri ilant{s]3 
reiškia gerų sveikatų.

Paskui vartokit Eagle Brand Konden
suotą Pieną gaminant pudingus, prie
skonius, sosus, ir tt., kur tik seniau 
vartodavot brangią Smetoną ir cukrų. 
Jūs apsidžiaugsite dideliu sutaupymu 
ir priediniu gerumu.

Jpivo baigta statyti 
M&^iąpolės geležinkelio sto
tis, kuVi, .nors brangiai vals
tybei kaštavusi, .gali sakyti, 
yra gražiausia ir geriausia 
visoj Lietuvoj. Tai ilgarnfcv 
lis paminklas'naudingas ir 
gražus. ’ tikra ; Mariamrpolės

Ypatiška Sveikata ...
Užkietėjimas yra viena iš plačlatisiKS 

ligų Amerikos žmonėse šiandien.1 
gulima išvengt tinkamu pasirio^žIM 
maisto. Užkietėjimas jtaeinn ttoo 
mažai rupaus valgio musų 
pys" rnaTšrari Vtax 
niai lukštai javų grudų), čleli gruaft,^ 
vaisiai, švieži ir džiovinti, ir daržovė? įa 
kaip kopūstai, celerai. salotos, pupo^/a 
kručkai. bulvės (su žieve), morkos.^ 
Pusryčiams. Jei galinta, pasirinkit vaB. 
šių. rupių javinių, arba sėlenų valgf,-J 
kiaušinių ir gėrimo. Suaugusieji gali-S 
gert kava, bet vaikai turi turėt pienov 
arba koko. Pusiaudieniui ir vakarieti 
nei reikia salotų, arba daržovių. Vaka- į 
v:rnei. jeigu bulvės keptos, mokykit šel-;d 
inyną valgyt jas su žieve. Duokit kitąjį 
daržovę prie bulvių. Kada turint zu-5 
i«‘s. miežiai, joje prisidės daug prie A 
maisto vertyliės. Sėlenų (sutaisytų}?!

į taipgi galima (barstyt į /.uih/vietoj natt-,3 
! dujinio sallsinių. '1

i irĮjų ^ujhĄnyin 
ynų 

visas 
ir kėlė jau net Rusams 

i, tautinę 
Be abejo, 
išleis ne 

tautieti ir

Y1 >ač iškilmingai šventė 
Gerb. Jubilejato 75 m. aniž. 
sukaktuves Valst. R. J. gim
nazija, kuriąi teko garbės jis 
išmokyti. 4 vai, p. p. gim
nazijos salė, koridorius ir 
galiorka pilni prisikimšo mo
kytoju ir mokinių, atėjusių 
iškilmingai pagerbti atgimu
sios Lietuvos Patriarcho. A- 
pie G, Jubilejatą ir jo dide
lius tautos gerovei darbus 
papasakojo p. Ar. Miškinis, 
gimnaz. lietuvių k. ir litera
tūros mokytojas. Po paskai
tos ypatingai pakeltu ūpu 
buvo sugiedotas Tautos him
nas. “Jau slavai sukilo,” 
“Kur bėga Šešupė” ir “Vil
niaus!” Mokiniai skirstėsi 
namo pilni energijos, susi
kaupę ir pasiruošę dirbti <a-

nuosavilose rūmuose, iš ku
lių Juvciiato gimnazijos ir 
Mokytojų seminarijos nau
jieji rūmai yra visai tinkami; 
tik mokyt, ped. kursai Įsikū
rę senuosiuose Mokyt. Seni, 
rūmuose. Iš svetimtaučių tik 
žydai turi savo gimnaziją. 
Tokiu būdu moksleivių susi
daro gražus būrys — per 2,- 
000. Na. gali sakyti, iš jų 
beveik 1'egyVena miesto butų 
savininkai. T r šiaip moks
leiviai Mariampolės ir jos ar
timosios apylinkės gyvenime 
turi nemaža reikšmės.

Kini. K. Urboną?yčius 50 f»ti» St., 
South Boston, Mass.

Kitu. V. Taškinius. :*.<*. Si. Georgo St.. 
Norvvood. Mass.

Kun. .T. švagždys. 20 IVelister St., 
Mentelių, Mass.

K. .T. Krušinskas. 5!) Ten Eyck St., 
Brooklyn. N. Y.

KONTROLES KOMISIJA :
Jonas Jaroša. 225 ‘T.’ 'Street, 

Souįh Boston. Mass.
S. Pilkonis. 385 Norfolk St.. 

Cambridge. Mass.
A. Mičiunas, .74 Ęęlden St., 

Nevv Brltani. Corm.
(■RUANO REDAKTORIUS: P. Gudas, 

:>(>(> Brnadivay. So. Boston. Mass.
ATSTOVĖ Į K. EED. TARYBĄ: 

M. Blažauskaitė. 70 Fairvievv St., 
New Britain. Conn.

r .
Augant Lietuvos kultūri

niam gyvenimui, auga ir 
išariamįK>1 ės ’ mūkstas, auga 
M* jo reikšmė. Tiesa, auga 
MC amerikoniškai, l>et vis del
tą auga — pamažu, lietuviš
kai. Prieš l>. Karą Mariam
polė buvo menkesnė net už 
Kalvariją, bet dabar su ja nė 
nelygink—žymiai didesnė ir 
gyventojų skaičiumi, kurių 
turi jau per 10.000, ir /avo 
visuomeninėmis, valstvbinė- 
mis ar mokslo įstaigomis ir, 
pagaliau, savo geografine pa
dėtimi. Ypač jos reikšme ė- 
me augti pravedus arti mies
to geležinkeli. Pagerėjus su
sisiekimui šit laikinąja sosti
ne ir kitais miestais, padidė
jo ir žmonių judėjimas, pra
sidėjo didesnė* prekyba ir 
Šiaip ekonominis gyvenimas 
pradėjo sparčiau augti. I)ą- 
bar namai dygsta, kaip gry
bai po lietaus. Kiekvienas 
turtingesnis pilietis — vis- 
tięk ar inteligentas ar pras
tas žmogelis — stengiasi pa- 
sistiityti nuosavą namą, ku
rkime galėtu ramiai ir kaip 
norėdamas gvventi.

J,-:' • r■ ■

du ji ir pavadintą* *raat>£ 
IĮ kitų įžymių visucųnenik 
mokslo darbais 
Iš jos mokslas sklido į 
pusės 
bevaldant Lietuvą 
lietuvių sąmonę, 
ir šiais laikais ji 
viena sąmoninga 
gerą visuomenės darbininką

šiemet gimnazija turi, be 
i’ods. 28 klases, 39 mokyto
jus ir per 1000 mokinių — 
berniukų ir mergaičių. Moks
las einamas dviem skyriais— 
klasiniu, kuriami* be kitų ir 
tam skyriui bendru dalyki] 
dėstoma lotynų k. ir daugiau 
kreipiama dėmesio Į kalbi] 
mokslą ir dalimi filosofijos 
propedentiką, ir realiniu, ku
riame einama dfliTgiau mate
matikos. gamtos ii- šiaip 
praktiškųjų mokslų.

Šiemet, gimnaz. Tėvu Ko
mitetui reikalaujant ir vy
riausybei sutinkant, pradėta 
po pietų dėstyti ir rusi] kal
ba, kurios mokytis gali kas 
nori, tik turi užsimokėti už 
tai 20 litų metam. Tokių lan
kytojų yra per 300.

Gimnazija stovi gražioje 
aikštėji*, tai p dviejų sodu ir 
netoli Šešupės, ūžimą 3 na
mus. Nuravi(*tos. atrodytų, 
turėtų pakankamai, tačiau 
jos dai-neužtenka. Kai ku
rios klasės mokomos po įlie
ti]. Kiek mažas fizikos ka
binetas. chemijos laboratori
ja. knygynas, gimnazija vi- 
saimeturi psichologijos ir fi
ziologijos kabinetų, nuosavo 
radio aparato, gimnaz. ko
operatyvo ir daugelio kitu 
reikalingi] mokslo priemo
nių, bet su laiku manoma Įsi
gyti. Prie gimnazijos yra 
dūdų ir smuikų orkestras,ku
ris, p. Paketurio vedamas ir 
d'iTFtik pereitais metais suda
rytas, kartais ir viešai pasi
rodo.

ik ji mus

š. m. lapkr. 23 d. švenčiant 
visai Lietuvai J)-ro J. Basa
navičiaus sukaktuves, neat
siliko ir Mariampolė. Kiek
vienos mokslo Įstaigos ta gar
binga šventė buvo stengiama
si kuogražiausiai ir kuo iškil
mingiausiai atšvęsti, o orga
nizacijų, valdžios atstovų ir 
Šiaip žmonių sukaktuves bu
vo minimos 7:30 vai. vak. 
gražiai išpuoštoje miesto so
do salėje. Prie sodo vartų 
buvo išstatytas gerb. Jubile
jato papuoštas gėlėmis ir 
tautinėmis vėliavomis pa
veikslas. kurį saugojo, šali
mais fakelams degant, uni
formuoti šauliai su šautuvais 
■•aukose. J r šiaip visi] dieną 
miestas buvo papuoštas tau
tinėmis vėliavomis, gražiai 
išstatytais G. Jubilejato pa
veikslais ir vakare iliuminuo
tas. ' ,

t kuopa rasosi 
škieji mokslei

viai. tik aušrininkams ir 
kitiems “pažangiesiems” ji 
neturi jokios vertes, lies 
jiems K. Markso “Kapitalo” 
idėjos ir jų pačiii reikalai 
svarbesni, negu Vilnius ir 
to krašto lenk1] pa\'ergtoji 
moksleivija.

Aut. Pauliiil.s

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
Kiekvienai ši'iinininkei ,vr:i reiknlii 

kiekviena šeimininkė guli j:i< gaut visu 
eiige koiiiienoioi:.! pieni.i. Už jn leibelim 
j'į įtalpa, tai geritntsis pienas ir cukru s. Visi 
kmiilensuotij ;>ien;j.

rusėt ia i
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“DARBININKAS”
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Telephone South Boston 0620

| Kodėl lengvai įvyko per 
versmas Lietuvoj

: Nėra abejonės apie tai, kad daugelis nusistebėjo iš pervers- 
k Lietuvoj. Toliau daugelis be abejonės stebisi, kodėl taip 

i tas perversmas atsitiko. Kodėl taip lengvai Sleževi
čiaus valdžia pasidavė.

Mes spėjame, kad yra svarbių priežasčių, dėl kurių tas 
perversmas įvyko ir kad tas priežastis valdžioje buvusieji vieš- 
pačiai gerai suprato. Yra galimas daiktas, kad senieji vieš- 
pačiai labiau norėjo to perversmo, negu tie, kurie dabar val- 

-džios priešakiu atsistojo.
Nuo senai yra žinomas faktas, kad Lietuvos liaudininkai 

r socialdemokratai nėra kokie ypatingai geri draugai. Ir A- 
inerikos lietuviai liberalai ne kaip tesutaria su socijalistais. Be 

atsimename, kad Lietuvos socialdemokratai visai be noro 
valdžion. Juk socialdemokratai nuo senai žinomi kaipo rėk

sniai, o ne darbo dirbėjai. Taigi blogi draugai suėję dirbti, 
vieni draugai be noro inėję ir turėdami remtis su godyšiais len- 

( kais, žydais ir vokiečiais, suprantama darbas negalėjo būti 
sklandus. Žydams, lenkams ir vokiečiams turėjo nuolaidžiau- 

OkLir juos užtarauti. Tai vienas sunkumas. Antras dalykas, tai 
^komunistų bujojimas. Profesinėse sąjungose norėjo viešpatauti 
^socialdemokratai, bet jas užkariavo komunistai.

Kaip Sleževičiaus valdžiai lenkai buvo Įkyrūs, tai matosi 
pŠ to, kad prieš Čepinskį, švietimo ministeri, kaip Kauno “Lie- 
* tuvyje” num. 48 rašoma, iš anksto privatiškai patarta kelti pro

testas prieš jo vedamą lenkinimo politiką. Ten rašoma:
Vienas valstiečių liaudininkų (jo pavardės kol kas nemi- 
) labai augštai valstybės jerąrchijoje pastatytas žmogus 

tiek senai kreipėsi į vieną asmfenį, sakydamas: organizuok 
-kftl jie protestuotų pneš dabar prof. Čepinskio ve- 

lenkinimo politiką. Kai bus tokių protestų, tai minis- 
ų kabinetai lengviau bus reaguoti. ’ ’
Reiškia yra aiškus faktas, kad Sleževičiaus-Požėlos val- 

Į^aoje buvo žmonių, kurie matė, kad su lenkinimo politika jau 
, Jfertoli nueita. O gal ir pati valdžia jau jautė, kad reikia vi- 
Šuomenės protestų, kad atsilaikyti prieš lenkų spaudimą.

Kaip jau minėta, tai Lietuvos socialdemokratai tirpo ko- 
*mnnistų bangose. Tas aiškiausia pasirodė Kaune lapkričio 28 
d., kada socijaldemokratai buvo sušaukę protesto mitingą prieš 

us fašistus. Tą socijaldemokratų mitingą užkariavo ko
lai. Socijaldemokratų kalbėtojai buvo nušvilpti, paskui 

ėjo komunistai ir komunistų pasiūlytos rezoliucijos tebuvo 
tos.

į Nei prieš lenkus, nei prieš komunistus besiplečiančią ban-
& buvusioji valdžia negalėjo spirtis. Ji tais gaivalais turėjo 

tis. Juk kartu remtis ir spirtis prieš tuos pat gaivalus nėra 
daiktas.

i Todėl ir sakome, kad nuverstieji viešpačiai širdyje grei- 
Čiau džiaugias, negu liūdi iš netekimo vietų. Sakome, kad gal 

privatiškai prašė toki perversmą daryti, ‘žinoma dėl saviš- 
akių, kad savo “feisą” išgelbėti jie ir jų sekėjai protes-

Edison apie darbininkų Amžių

šios gadynės talentingųjų žmonių protinė energija nukreip
ta į darymą visokių išradimų, naujų mašinų ir suradimo šaltinių 
pralobti.

k Kariniuose reikaluose išradimai teipgi daromi čia išra
dimai nuolatai daromi, kaip greičiau ir daugiau žmonių išžu
džius. Tobulinami ginklai, išrandama baisesnės sprogstančios 
medžiagos. Viešajai opinijai daugiausia primenama apie nuo
dinguosius gazus. Jie kitame kare būsią baisiausias daiktas.
Todėl šaukiama, kad kitas karas būsiąs be galo pražūtingas i 

Kiti, vienok, ima išrodinėti, kad taip nebus. Išrodinėja- 
ma kad šiais laikais karo lauke nesą taip pavojinga, kaip mo
derniško miesto gatvėse, kuriomis šen ir ten ūžia automobiliai, ^įjaį 
arba dirbtuvėse, kur darbininkai prie visokių mašinų, visokio
se aplinkybėse turi dirbti. Senai nurodyta, kad Suv. Valstijose 
Didžiojo Karo metu pramonėse darbininkų nukentėjo daugiau, 
negu kareivių Francijoje. -

Dabar vienas Amerikos chemikas, pulk. James F. Norris, 
Amerikos Chemikališkos Dr-jos prezidentas išeina su pareiš
kimu, kad chemikalis karas nei kiek nebus baisesnis už kitus 
karus. Jis sako, kad ištyręs štai ką: pereitame kare nuo gazo 
nukentėjusių kareivių mirė tik 2 nuoš., o kitaip sužeistųjų mirė 
25 nuoš.

Tokiu būdu nuodingieji gazai 12 sykių mažiau pavojingi, 
negu kiti karo pabūklai.

Yra, žinoma, kad kaip tik naujas karo pabūklas išranda
mas, tai tuoj prieš jį keliama vieša opinija. Kai parakas bu
vo išrastas, tai buvo šaukta, kad jo negalima vartoti, nes jis 
baisesnis, negu durtuvai, vilyčios ir kardai. Bet galų gale y- 
ra paaiškėję, kad nuo parako mažiau žūva kareivių, negu nuo 
durtuvų bei kardų.

Nors karo baisumai, kaip išrodo, mažėja, bet vistiek jo 
nereikia pageidauti.

“TIESOS A IDAI

ai; — ten jiė tikybiniai 
auklėjamų doriniai lavina
mi, tautiniai apsaugoj aini. 
Bet ar visus pasiekia kuni
gas, mokytojas, draugija, lai
kraštis? Daugel kunigo bi
josi, mokyklos nelanko, lai
kraščio nemėgsta. Taigi prie 
tų visų gali pasiekti “Tiesos 
Aidai,” o pasiekę juos, gali 
tikybos tiesų pamokyti, dorą 
nurodyti ir prie jos palenkti, 
tautinę sąmonę sužadinti ir 
gaivinti. Tiesa, kad “Tiesos 
____ i” tatai tik tuomet at
liks, kuomet visi juos 
remsime, platinsime, palai
kysime, — bet tas visgi įma
noma pasiekti.

Gi ten, kur lietuvių vos 
dvi trys šeimynos gyvena, — 
kur joks veikėjas nepasiekia 
ir neatsilanko, — kur lietu
viai nesusidurdami su savo 
broliais lietuviais nustoja 
tautinio ir tikybinio susipra
timo,—ten “Tiesos Aidams” 
pasirodo plati dirva veiki
mui, nes “Tiesos Aidai” be
šališkai, suprantamai viską 
tiems žmoneliams išaiškins, 
viso ko pamokys, gi savo kai
na ir didumu neatbaidys. Jei 
“Tiesos Aidai” turėtų bent 
1000 metinių prenumerato
rių, tai tuo atveju tokiems 
“atsiskyrėliams” galima bū
tų juos siuntinėti dovanai.

Tat Gerbiamoji Lietuviu 
Katalikų Dvasiški ja, Gerbia
mieji Katalikai Veikėjai, pa
dėkite “Tiesos Aidams” pla
čiai skambėti ir žadinti liau
dį. Brangūs Tautiečiai, — 
skleiskite “Tiesos Aidus” 
tarp lietuvių išeivių Ameri
koje. Lai kyla mūsų brolių 
tikybinis ir tautinis susi
pratimas; lai šviesa ir tiesa 
jų žingsnius lydi... Ne aukų 
“Tiesos Aidams” reik, bet 
paramos jų platinime. Pa
sitikėdamas Gerbiamųjų Ku
nigu Klebonų ir Veikėjų pri
tarimu ir sandarbiavinm 
pradėjau leisti “Tiesos Ai
dus,” su Dievo pagelba irgi 
viliuos pasiekti užbriežtąjį 
tikslą.

Lapkričio 30 d., antradie-na žymi merginos rolė, kitos 
nyje vlevelandiečiai truejom gi rolės tenka vyrams, nuo 
jrogos išgirsti dainuojant J. kurių taipgi reikalaujama 
Babri operoj “Sevilijos Kir- tiek pat miklumo balse ir 

gestuose kaipir nuo soprano. 
Tenoras, baritonas, o net ir 
basas turi lygiai triliuoti ir 
visokiomis papuošimo gaido
mis lakstyti, kaip coloratura 
sopranas, kas yra retenybe 
kitose operose. Užtat m* bylo 
artistas gali Įkąsti bent ku
rią rolę, išimant, žinoma, tar
nų.

pėjas” svarbioje Grafo Al- 
mavivo rolėje. Minėtoji ope
ra buvo perstatyta italų kal
boj didžiulėj Public Audito
rijoj. Publikos, kuri susidė
jo iš įvairių tautų prisirinko 
apie penki šimtai. Priežas
tis tokio kosmopolitanišku- 
nio buve> tame, jog Šaliapi
nas, garsusis rusų basas, išsi
rinko artistus iš įvairių tau
tų, tarp kurių buvo ir mūs 
taip seniai laukiamas J. Ba
brys.

Kas yra opera?

Žodis opera paeina nuo lo-, 
tynų žodžio opus reiškiančio 
darbas vienskaitoje o daugs- 
kaitoje opera — darbai. Mu- estrados.

Artistai
Šaliapinas, nors ir neturė

jo svarbiausios operoj rolės, 
vienok jis buvo, taip sakant 
šio vakaro žymiausioji žvaig
ždė. Į j į. buvo labiausiai nu
kreiptos publikos akys. Kur 
jis pasisuko, ten buvo vidu

jam pirmu 
zikoje opera reiškia teatras kartu pasirodžius didžiulė 
perstatant kuri artistai turi auditorija ūžte užėxgriaus- 
kartu lošti ir dainuoti ai*|xiįmingu delnų plojimu. Iriš- 
recituoti pritariant orclies-j^krųjų, tai ypata, kurios 
trai. Operetė, su kuria mes .niekas negalėtų pamainyti 

Kiekviena gaida 
gestų ir 

O jau 
jei kur randasi patogesnė 
vieta pasirodymui jo milži
niško balso, tai tiesiog sve
tainė dreba. Ir neistabu, kad 
kiti artistai tapo kaip ir nu
stelbti, nelyginant, kaip ma
žesni medeliai esti nustelbia
mi didelio šakoto ąžuolo. Jam 
Įteikta puikus vainikas.

Antrąją vietą reikia pripa
žinti mikliai ispanei Elvirai 
De Hidalgai Rosinos rolėje. 
Jos skambus ir tyras colora- 
tūros balselis, it malonus 
varpelis, išaukė didelius ap
lodismentus. Jeigu jai būtų 
ką nors galima primesti, tai 
žemesnių gaidų silpnumą ir 
kur augštose gaidose buvo 
perdaug plieniškumo ir šal
tumo, o neužtektinai širdin
gos balso šilumos. Bet ko jai 
trūko balse, tai ji tądapildė 
savo neapsakomu vikrumu ir 
visokiomis gestikuliacijomis. 
Jos gestuose ir balse vra 
daug panašumo Į Galli-Cur- 
ci.

Figaro a-rba Kirpėjo rolę 
turėjo Giorgio Durando, tur
būt italas, o Dr. Bartalos — 
Giuseppe La Puma. Abudu, 
matyt, yra tikri artistai bal
se* ir lošime. Apart puikaus 
dainavimo jie du daug pri
dirbo juoku, ypač kuomet 
Kirpėjas pradėjo skilsi i 
Bari olos barzdą su skutykla. 
kaip Lietuvos dalgis.

Dabargi, priėjus prie Juo
zo Balnio, gaila, kad ne ga
lima išsire ikšti taip, kaip no
rėtųsi išsireikšti kaipo apie 
savo tėvynaini. Nežinia, ar 
tai jaunutės artistiškos jė
gos. ar tai stoka savyje užsi- 
t i kojinio, ar tai neelateklius 
balso leknikojr.—mūsų gerb. 
dainininkas, ypač* pradžioje 
operos, dainavo lyg ir nusi
gandęs. Augštos gaidos bu
vo je i ne1 sunkiai daromos. tai 
apdengiamos falseto btrlsu. 
Bot paėmus omenių tą. jog 
Babrys lošė” Grafo Almavi- 
vos rolę, kuri reikalauja, 
kaip pirmiaus minėjau, ro|o- 
raturo tenoro ir pridėjus jo
jo atsakanti lošimą, galima 
Išsakyti, jog jis atliko savo 
užduoti jei ne gerai, tai l»ent 
vidutiniškai.

v —

esame geriau susipažinę, yraĮ0?01'0,!0* 
maža opera. . 
artistai gali lošti tarpais ir 
be muzikos, t. y.,-gali kalbė
tis, kaip ir paprastą teatrą 
lošdami. Grane! Operoj ar
ba Didžiojoj operoj, prie ku
rios priguli ir “Sevilijos 
Kirpėjas,” viską pildoma 
muzika.
v—

“ Sevilijos Kirpėjas”

‘‘Sevilijos Kirpėjas” yra 
dviejų aktų komiška Grand 
opera. Libreto arba žodžius 
parašė Cesare Sterbini pagal 
Beaumanchaiso knygą 
muziką 
ni.

Veikiančios y putos

Grafas Almaviva — Juo
zas Babrys, Dr. Bartolo — 
Guseppe La Puma, Rosina 
— EI vira De Hidalgo, Figa
ro— Giorgio Durando, Don 
Basilio—Feodor Šaliapinas.

Turinys

Patogus Grafas Almaviva, 
kurio rolę turėjo Babrys, Įsi
myli į gražią Rossiną, Dr. 
Bartolo’s augintinę, kurios 
rankos taipgi geidžia ir pats 
jos apiekūnas Bartolo. Tai
gi ištisai per visą operą eina 
juokingas dviejų meilužių 
dilelius. Grafas, kael išlošti 
nuo Bartolos gražuolę, visu- 
pirmiausiai jiermaino savo 
vardą i paprastą Linda ro. 
Taip nepavykus apsimeta 
girtu kareiviu, o ant galo net 
paima rolę jos profesoriaus 
Basilio ir persirėdęs Į juodas 
ilgas drapanas ateina Rosi
mi duoti dainavimo lekciją, 
kuri pavirsta Į meilės lekci
ją. Nors Bartolo gudriai da
boja jos kiekvieną žingsni, 
vienok ji išsprūksta iš jo re
plių ir tenka jaunam Grafui. 
Taip užsibaigia juokinga 
šimto dešimt metų senumo i- 
talų meilės varžytinių istori
ja, kuri yra labai puikiai ir 
tinkamai aprėdyta muzikos 
rūbu.

Ją pristatant'lipt e lipo prie .jojo 
>šti tarnais ir veikimo ant scenos.

sukurį. Tam, kad pa
minėto pikto išvengus, kata- 

klausimą. likiškos inteligentijos prie- 
atsillopiniai, dermė nušviesti visas 

-klausimas:^’"’1''"’ ”

*• Darbininkai dažnai nusiskundžia, kad dirbtuvėse pagei- 
įjami tik jauni vyrai. Kaip tik darbininkas jau senstelėjęs, 
darbą ir sunkiau gauti. Iš tokio darbdavių nusistatymo be 
jonės senesnieji darbininkai turi nukentėti.
■Dabar štai garsusis išradėjas Edisonas išeina su naujomis 

is apie darbininkų tinkamumą darbui. Darbdaviai ikšiol 
davo, kad tinkamiausias ir našiausias darbininkas yra 

— daug maž nuo 25 iki 45 m. amžiaus. Edisonas pa- 
kad žmogus nuo 36 metų amžiaus yra gatavas pra

ši savo geriausią darbą. Jis gali savo darbe būti našus iki 
amžiaus. Jei žmogus ištvirkavimu nepagadinęs sveika 

tai jis dar gali našiai dirbti iki 80 m. amžiaus. Nepapras- 
atsitikimuose gali tęsti darbą iki 90 m.

F frats Edisonas jau artėja prie 80 metų amžiaus. Jis sako, 
I dat 10 metų galėsiąs darbuotis.

Edisonas turi didžiulę dirbtuvę ir jis yra išbandęs darbi- 
Apie darbininkų našumą darbe jis skelbia ne iš savo 

patyrimo, bet iš patyrimo su savo darbininkais.
»olda Edisono nuomonė yra naiidinga darbininkams, nes 

pripažis, kad senstelėjusių darbininkų nereikia at- 
•** ......................................
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Neseniai lietuvių katalikų nijos” 

spaudoje buvau iškėlęs Liau
dies Knygynėlio 
I’asirodė keli
kuriuose tapo šis 
nušviestas vispusiškai: nuro- i 
dyta teigiamos ir neigiamos : 
pusės, — padarytos išvados. J

Visais pareikštais nurody- : 
mais ir perspėjimais besi va- : 
duodamas pradėjau leisti 
Liaudies Knygynėlį pa va
dindamas ji “TIESOS AI
DAI.”

Ką viliuos atsiekti “Tiesos 
Aidus” leisdamas!

Štai ką: 1) Kristaus moks
lo šviesoje rišli dienos liau
simus. Ar tas jau taip bega
lo svarbu ! Beabejo, kad 
svarbu. Juk nepaslaptis, kad 
nudienu ucvenimas bėga la- 
biaus Įsismaginęs negu kad 
ckspj'esas — traukinis. Frieš 
tai gyvenimas vystėsi šimt
mečiais, o žmones susisiek
davo lėto būdo priemonėmis, 
— tiiotarpu šiandieną gyve
nimas vystosi dienomis, o 
žmonės per valandą laiko pa
daro mio 30 ligi 2(M) mailių. 
Prieš tai susipaisyti kylan
čiose problemose nebuvo sun
ku. nes daug laiko 1 rūkdavo, 
kol “nanjienybės“ pasiekda
vo žmonių mases. — tuo tar
pu Šiandieną užtenka vienos 
dienos kad visas pasaulis a- 
pie “naujienybę“ sužinotų. 
O kadangi tų “naiijienybių” 
begalo daug atsiramiajai jos 
žmogaus prote, ypatingai 
liaudies prote, padaro sumi
šimą, — žmogui sunku susi
paisyti, rimtai jas Įvertinti, 
gi nežinodamas naujų “ma- 
dų” tikros vertės, jas verti
na sulig to, kaip “kiti” ver
tina. Tuo tarpu “kiti” irgi 
nesą vistoviai jas įvertina, 
bet sulig išgarsinimu.. . Štai 
ir pasirodo, kad tame sumi
šime katalikams kyla didelis 
pavojus nustoti katalikiškos 
orientacijos, pa sa 11 b >ži ū ros. 
F žs i ž i opso į e “nau j i eny Im" -

mis” katalikai tankiai pra
žudo Kristaus Tiesos švit’sii 
ir tuo būdu patenka į “pago-

I

Ai.

“nau- 
jicnvbes,” — dienos* klausi
mus, Kristaus Tiesos šviesa, 
ir tuo būdu apsaugoti mases 
nuo subedievėjimo ir demo
ralizacijos. “Tiesos Aidai’’ 
stengsis tatai pasiekti.

2) Pasiekti tuos, kurių ne
pasiekia nei Katalikų Baž
nyčia, nei mokykla, nei laik
raštis. Kaip tai ? Kokiu bū
du ? Labai paprastai, nors ir 
sunkiomis pastangomis.

Lietuviu Amerikoje visur 
pilna. Kur tik apsidairysi
me1. visur jų atrasime: vie
nur (langiaus, kitur mažiaus. 
Skaitlį ilgesnėse kolonijose 
sukurtos parapijos, mokyk
los, draugijos, skaitomi lai-

I

H y mantas, 
“Tiesos Aidų’’ Leidėjas 

1624 E. Falls Sf., 
Niagara Falls, N. Y.

SAULE IR MENUO
rusų kalbos vertė A. Žalvarnis

Menuo siuntė per langelį švelnų spindulėlį, — 
Ir prikėlė jis iš miego lopšy kūdikėlį.
— Kaip gi šviečia tas mėnulis — vaikas juo grožėjas, 
O mėnulis pasakaites sako atsidėjęs.
Saulė prašiusi mėnulio naktį pavaduoti, 
J r įsakiusi pasaulį saldžiai užliūliuoti;
Nužiūrėti, numatyti, kas kaip naktį elgias, 
Todėl nėr čia tokios vietos, kur jis neįžvelgiąs. 
Spindulėliai jo aplanką alei bakūžėlę, 
Jie suskaitą vargdienėlių alei ašarėlę;
Mėnuo matąs, kaip žmonelės meldžias į Dievulį, 
Kaip artojai po darbelių ramiai miega — guli, 
Kaip naktibaldis neramūs po vakarus daužos, 
Kaip vagišiai nelabieji kur į svirną laužias, 
štai ir rytas. Tuoj mėnulis bėga kelt sauleles, — 
Beldžias, šaukia — užrakintos auksines dureles... 
Ir įeina mėnužėlis, — saulė išsipuošus, 
Kilt į padanges aukščiausias puikiai pasiruošus. 
Saulė klausia mėnesio: “Ko tu taip išblyškęs?
— Vargšas liko, mat, be miego. — akys neberyškios!.. 
Apsakyk man, brolužėli, kas kaip naktį elgės,
Ar viską esi numatęs ir visur įžvelgęs?!” 
Ir pradėjo mėnesėlis saulei pasakoti...
Ką jis sakė, alei žodį sunku mums žinoti. 
Tą rytelį buvo saulės labai geras ūpas: 
Spindulių auksinių rūbais kilo apsisupus. 
O jei naktį mėnesėlis neregi gerumo, 
Tai ir saulė ant rytojaus nerodys linksmumo: 
Deliesėliais apsiniaukia, lietumi pravirksta, 
Ir vaikučiai sėdi gęjrioj, kai žemė įmirksta.

(“Šaltinis”)

♦

o
Gioachino Rossi-

Muzika
“Sicilijos KirjMjo” ope

ros muzika, kaip ir kitų ita
lu koni|M>zitorių yra mikli ir 
greita. Jos rolių pildymui 
reikia nepaprasto artistiško 
talento kaip dainavime taip 
ir lošime. C’ia įeina tik vie-

į
♦



savo skaitytojus paslėpdami vaikščięj&rt

Graži

J.
J.
J.

Č1
C 
c

mizavimui ke- 
nusamdymui

J. Valaitis,
K. G l igas, 

A. Akstinas,

Štai ką rašo apie Sabno 
(Jainavįmą anglų pritikau, 
tekmingas dienraštis Cleve- 
landPlain Dealer išsirviškia 
sekančiai: “Juozas Balnys, 
aplamai paėmus, išpildė Gra
fo Almavivos rolę ganėtinai 
gerai. Jo balsas yra primi
nus, bet ne užtektinai leng
vas ir lankus dėl tokios rolės. 
Coloraturo tenoras, kokio 
reikalauja Grafo Almavivos 
rolė, yra didelė retenybė pas 
vyrus dainininkus. Matomai, 
Šaliapinas turėjo daug vargo 
ieškodamas atsakančio teno
ro.“ Ir ant galo kritikas 
pasiūlo airių tenorą Joną 
McCormacką.

Kitas laikraštis Cleveland 
Timesda aštriau užkerta mū
sų jaunam artistui sakyda
mas, jog įstabu, kad Šalia
pinas būdamas tokiu artistu 
davėsi save apsupti tokia o- 
peros trupa, kurioj tik du 
esą tikę, būtent, Figaro ir 
Rusinus rolių pildytojai. J. 
Babrys kaipo Grafas Alma- 
viva buvo t ikrai vakaro apvi- 
limas. Net geriausias loši
mas, tęsia toliau, neužpildy
tų spragų stokos jo balso tek- 
nikos. Irda prikiša Šaliapi- 
nui už priėmimą .jo i savo 
g rupų.

Beveik tą patį išsireiškia 
ir Cleveland Ne\vs. kur pa
sakyta, jog Juozas Balnys, 
tenoras, pradėjo kiek silp
niau, bet vakarui progresuo
jant apšildė savo lošima.V ie
nok jo augštosios gaidos bu
vo arba daromos sunkiai ar
ba silpnai.'

Garbė Babriui.

Nepaisant, vienok, ant to, 
ką anglų kritikai išsireiškė 
apie mūsų gerb. artistą Juo
zą Babrį ir nežiūrint ant to, 
jog randasi silpnybių ir trū
kumų mūsų jauno artisto 
pirmuose operos žingsniuose 
Amerikoje, — mes galime di
džiuotis ir džiaugtis iš to, .jog 
jis tos kritikos užsitarnavo 
ir ją išlaikė. Ir vėl turime 
gėrėtis iŠ to. jog jau ir mes 
susilaukėme netik imi mėse, 
bet ir muzikoje artisto, kuris 
garsina Lietuvos vardą pkv^ 
čiajam pasauliui!

Taipgi neužmirškime, kad 
Balnio. kaipo musu operos 
pirmtakūno Amerikoje sun
kios aplinkybes irgi daug 
reiškia. Jeigu jis atstovautu 
tokias tautas, kaip Vokiot i ją. 
Rusiją, * Emilei ją arba Itali
ją. tai ir tų pačių kritiku 
])limk>nos pavirstu v i-ai ki 
loii pu.-ėu. I Jei kuomet .jisai 
atstovauja Lietuvą, iš kurios 
tiečkritikai nė nesapnavo 
-susilaukti tokio artisto, tai 
ims laiko kol .jis juos poi tik
rins. Mums In lilka tik svei 
kini i J. Babrį ir linkrt i .jam 
kogeriafisios kloties .jo sun
kiai ir vargingai iškovoto] o 
perus armi jos pozicijoj!

T7/UV/.S’ (7/v UI Ils 
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A.
šiame “Darbininko“ koncerte parodys savo balselį ir p-lė 

RAUDOLIUNIUTĖ iš Brighton’o.

L. D. S. Reikalai

Nors čia lietuviai ne-

neblogiausia. JDrataunėse dar 
vis šiai]) taip darbą galima 
gauti. Palyginus su pereitais 
metais, tai šįmet darbai eina 
daug geriau.

i

Darbininkas

NEW BRITAIN, CONN.

Užsisakė 200 egz. Kalėdinio
“Darbininko“

vę. Vargas, skurdas, 
sandariečiai susiprasite ir SU* 
grįšite ant tikrojo kelio.

Narys 
■*# 
P

nuo jų teisingas žinias. Pažy
mėjo, kad rimtesni taip vadi

nami tautininkai neiškentė, nes 
visuomenė verste vertė pasaky
ti tiesą, ir pradėjo smerkti bu
vusią socialistinę valdžią už 
lenkinimą lietuvių ir bolševiza- 
ci.ją. Sako, “tai ką jau bekal
bėti apie tautiškai nusistačiu
sią visuomenę, kuri kruvinomis 
aukomis atgavo nepriklauso
mybę.“ Susirinkusieji atidžiai 
klausėsi gerb. klebono rimtos 
kalbos ir suprato aiškiai, kad 
tokia valdžia turėjo būti jau se
niai nuversta ir pasiųsta pas 
Pilsudskį arba Trockį, kuriems 
ji labai uoliai tarnavo.

Šioje kolonijoje sandariečiai- 
laisvamaniai po nuvertimui 
Lietuvos socialistinės valdžios

LDS. narių ūpas geras

P. J. Rugienius, LDS. 6 kp. 
raštininkas, prisiuntė mėnesinį 
raportą ir naujų narių aplika
cijas ir čekį ant $45.80. 
suma. Jis rašo:

Gerbiamieji:—
Šiuomi prisiunčiu L. 1). S. 

6 kp. mėnesinį raportą ir čekį 
ant $45.80. Reiškiu padėką 
Tamistoms, kad’nian padėjote 
išgarsinti kuopos susirinkimą. 
Beveik visi nariai atėjo ant su
sirinkimo. Pasekmės tokios: 
valdyba ta pati ir visų narių li
pas geras. Daug narių užsimo
kėjo duokles net ir už 1927 me
tus. Šiais metais mėnesinių du 
kart daugiau negu praeitais 
1925 metais metiniame susirin
kime. Buvo naujų narių pri
ėmimas. Nutarta rengti balių 
LDS. Centro naudai. Taipgi te
atre! į ir prakalbas. Balius, te- 
atrėlis ir prakalbos bus vasario 
5 du, 1927. Mūsų darbuotojai 
pasižadėjo gauti dar daugiau 
naujų narių. Ligšiol, daugiau
sia darbuojasi A. J. Paleckis ir 
J. Burbulis. Rengiasi ir kiti 
pasižymėjusieji darbininkai 
pradėti darbą ir stoti-į lenkty
nes.

teVisi sūriai pasiryžo smar
kiai pasidarbuoti, jkad pagel
bėjus Centrui. Taipgi pagei
dauja. kad Centras pasirūpin
tu savo armiją palaikyti ir a- 
munici.ją — “Darbininką“ 
guleriai prisiųsti.

Su aukšta pagarba,

J. Rugienius,
L. D. S. 6 kp. rašt.“ 

PRIERAŠAS. LDS. 6 kp. na
rių nutarimai mus džiugina ir 
priduoda daugiau energijos 
dirbti tą taip svarbų ir kilnų 
spaudos platininio darbą. Mes 
iš savo pusės rūpinsimės, kad 

. patenkinus organo “Darbinin
ko“ skaitytojus tūriniu ir pri
statymu. Tik bendrai dirbda
mi atsieksime užsibriežtąjį tik
slu.

re-

i

JAU GALIMA GAUTI
pasiskolinti pinigu visai ma

žais nuošimčiais, tik reikia mo
kėti išdirbti sau kreditą. Leng
viausias būdas tai atsiekti 
BERILAM UOTIS “KYTE.”

Skelbimus galima įteikti 
'•Ryto“ Administracijai Kau
ne, Ožeškienės gt. 3, Litliuania 
ar Skelbimu Biurams.

SKELBIMŲ KAINOS: 
Petito eilutei ar jos vietai 

(37,5 milini.)
a) po teksto..........t..................... 60
b) prieš tekstą.............  120
c) tėkšti*.................................loO

J J. Jeskeliavičius, organizato-
nūs.

Valdyba užsibriežus ir šiais 
1927 metais palaikyti pirmeny
bę LDS. kuopose nariais. Žiū
rėsime ar kits išgalės pasisavin
ti pirmenybę ir pralenkti skai
čiumi narių.

Šiame susiriūkime mūsų or
ganizacijos Centro pirmininkas 
p. J. Trainavn ius kvietė visus 
narius skaitlingai dalyvauti 
rengiam t, .'m " Darbininko“ 
koncerte, k i.i> bus sausio 2, 
1927. Vū u balsiai nutarta va
žiuoti. Siimg; 
liauninkų ir 
buss’ų išrinkti 
Jeskeliavičius, 
Daugelevičius, 
Balevičius.

Šiais metais mes manome dar 
:-kait!ingiau pasirodyti šiame 
tiadicijiniame koncerte. Čia 
nėra pasigyrimas tuščiais žo
džiais, bet mes taip padarysi
me. Vežamos savo garsųjį ko- 
rą ir solistes, kuriems vadovau
ja ir mokina žynius muzikas p. 
Burkaitis (Burke) ir kad už
trauks tai užtrauks, net salės 
sienos braškės.

Solistės bus p-nia Margarieta 
Mazgalienė ir p-lė Česniutė. 
Abi turi nepaprastai gražius 

■ gaisus. Taigi montellieČiai sau
sio 2 d.. 1927, Municipal svetai
nėje. So. Boston’e ūžavęs vi
sus atsilankiusius į darbininkų 
koncertą.

Perversmas Lietuvoje
Sekmadieny, gruodžio IS d. 

parapijos svetainėje įvyko pra- 
’ kalbos sąryšy su perversmu 

Lietuvoje.
Žmonių prisirinko pilna salė. 

Gerb. klebonas kun. J. Švagž- 
dys plačiai aiškino apie Lietu
vos irerversiną. Ragino visus 
susidomėti Vilniaus klausimu. 
“Nepamirškite Vilniaus našlai
čių, nes jie ten badą ir šaltį 
kenčia,“ sako kun. Švagždys. 
Kad sudarius stambesnę auką 
našlaičiams gerb. kun. J. 
švagždys paaukojo savo auto
mobilių, kuris bus išleistas lai
mėjimui ir už parduotus tikie- 
tus pinigai bus pasiųsti Vilniun 
našlaičiams. Publika gerb. kle
bonui už tokią stambią auką 
kėlė ovacijas ir pasižadėjo pirk
ti ir pardavinėti tikietus, kad 
tik sudarius kodidžiausią sumą 
pinigų. Makabilius geras ir ver
tas did.'lięi pinigų. Jo vardas 
“ I .afayette.“

Toliau kalbėjo apie mūsų 
neva “pabijotus” sandariečius' 
ir apie ją spaudą. Nurodinėjo, j 
kai]) jie gudriai apgaudinėjo j

X 5,

4
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NAUJAUSI
REKORDAI

16050 F

16051 F

ŠIAME MĖNESY
- \-.'QlTIUO )

(Visi 10 colių po 75c.)

I DAINUOTI

Įgiedojo
. < >. I‘.iežieuč ir S. ėvrienč
U. Biežienė ir S. cerieuė
................... .I<>:ias Balėnas
....................fonas Butėnas

..•-.Kujj. S. SiriK-kus 
.............. Kr,n. s. Si niekus16024 F

I

KALĖDŲ GIESMĖS
K A I.ĖI >1/ l’A SV E l K I N 1 M A S
EL KALĖDOS:.........................

ŠVENTA NAKTIS....................
KAI JAU KUISTI S Gi:MA

GLOBIA ......................................
KŪTELĖ .......................................

o’l’l' l’A I.A I M I N’I’A K A LĖDU N A KTIS Kun. S. Srruekus 
ATEIKITE ČIA JUS 1 sTl K! M i 1:11. . Kun. S. J. StrtK-kBS

DAKz.ELY AI.YV U................................................ .Tolias Butėnas
JĖZAU KRISTAU M A l.oN IA i S1AS............. Jonas Butęnas

AVĖ MARIA.................................................................. olga Roller
SVEIKA .MARIJA................................................Marė Karužlutė

SVEIKAS JĖZAU MAŽIAUSIAS.................... lonas
G U L š IA N DI E N A .. . ............................................. lonas

LINKSMA DIENA MUMS M ŠVITO............ Jonas
PULKIM ANT KEI.IV........................................Jonas

ŠV. IŠKILMINGOJI NAKTIS
O IŠTIKIMOJI PUŠIS

16025 FLDS. 36 kp. laikytame nieti- 
‘niaiue susirinkime padarė daug 
geių nutarimų, o ypač vajaus 
reikale. Visi nariai pasižadė
jo smarkiai pasidarbuoti ir 
kuodaugiaiisia prirašyti naujų 
narių.

Nutarta užsisakyti ekstra 
“Darbininko“ 200 egzemplio
rių. Darbuotojai eis per stu- 
bas užrašinčdami “Darbinin
ką.“ Sektinas pavizdys.

Gerb. klebonas kun. E. Gri
kis remia LDS. ir “Darbinin
ko’’ vajų ir pasižadėjo visame 
kame pagelbėti sekmingesniam 
vajaus pravedimui. Taipgi 

lavė vįeną naują narį.
. šias žinias gavome nuo kuo

pos raštininkės p. B. Mičiūniv- 
nės.

Valio Ne\v Britainiečiai!

1
bet čia

WORCESTER, MASS.
Žinutės nuo Gediminą kalno.
Praėjus šventėms ir mūsų ko

lonija rengiasi prie didesniu 
darbų,
perdaug skubinasi prie veiki
mo, bet turėdami darbštų kle
boną kun. J. Čapliką išsijudins.

“ Da r b i n i u ke' ’ pa s tebėjome, 
kad ant Gedimino kalno orga
nizuojam nauja divizija darbi
ninkų ir kad jau kamiolės išsta
tytos. Tas tai taip,
kiek sunkiau sumedžioti liuos- 
norių darbininkų. Geri), kun. 
J. Čaplikas ir .J. M. Vieraitis 
mėginu išjudinti. Gal kada ir 
pasiseks. Jau šaukėme porą 
susirinkimų, bet. mažai kas 
atėjo.

J.-AL Vienutis, kin is čia yra I
daug dirbęs draugijose ir kuo- 
jrose pasiryžęs pasidarbuoti ir 
LDS. organizacijai. Jis suor
ganizavęs S. L. R. I\. A. kuopą 
paskelbus vują prirašė 99 na
rius.

(ierb. kim. J. Čaplikas vra ' pridavė vįeną naują narį. 
. . ’ į 

didi- darbininl;n prūdelis ir re-1 
idėjas ir LDS. organizacijai jis 
yra prielankus. Pats būdamas 
nariu rūpinasi patraukti ir vi
nis darbininkus prie šios orga
nizacijos. Darbininkai turėtų 
>UĮ)ia.-ii svarbumą ir reikalin
gumą dėtis prie LDS. vieninte
lės darbo žmonių organizaci
jos.

Darbai

Darbininkas be L. D. S. su
klups, o L. D. S. be darbinin
ko apmirs. Tad, darbininkas 
privalo dėtis prie L. D. S., o 
L. D. S. aprūpįs darbininko rei
kalavimus.

MONTELLO, MASS.

1927 metams valdyba

LDS. 2 kuopos buvusiame 
susirinkime išrinkta valdyba 
1927 metams. Į valdybą įėjo 
šie:

J. ihmgelevičius, pirm.
B. Bartkevičius, raštininkas 
.1. Valaitis, fin. raštininkas 
A. Ak>tina<, iždininkas
K. Peliaekas ir
P. Ilanda, iždo globėjai
.1. I’aliavičius. maršalka

'ii
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E 4915

E 3842

E 7256

E 4914

16026 F

16054 F

16046 F

16048 F
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Bažnyčia ir Moteryste

■ i
Ii

16047

16052 F

16053 F

16049 F

Butėnas
Butėnas
Butėnas
Butėnas

. .Tėvynės Kalėdų -Giesnife

NAUJAUSIOS DAINOS Įdainavc
DVI. DI L DI DELE ..
DZINGULIUKAI.........

MUZIKA-MUZIKA ...
DAINUOK SESUTE LEPI NELE o. Biežienė ir S. čerien

IŠGĖRIAU SEPTYNIAS
LOl’sl.NĖ ............................

įi.+H.ITA. I_i4a I iik.i i > ...
AI’RII.E (iialiAkai i ...

.........................Justas Kudirfc 

.........................Justas Kudirk;

..o. Bie£i?nė ir S. čerien

NAUJAUSI ŠOKIAI
IŠTIKIMAS 1 »K.VU<: VS . . . . In
BEGINA V VIJ AS ................... Ir

LINKSMAS MEDŽIOTOJAS. I
LINKSMA l’< >i:ia.Ė. Buika . . .

‘ KIT VYANK.V POLKA.............
KAIMIEČIU VALGAS ................

..............Jonas Butėn:1 

............ .Jonas Butėuf

. ..’u«>z;is BabravIMi. 

. ..! uozas Babravičii

Įgrajin 
ts Kvssrtet: 
i< Kvartet

i. •— < >rk(*st
j. .< < >rkest 

j..- <i;-k<*st 
i<-< Orkest

1 TiMiviltrki!»' K. lč<l:i< >:i !•:.i: i;>t:- 'iin i<
<laiiii«nii> ir imiz.ik.i. <ia paZ.v ai'i u< ><•!. ir reikalaut
mii'ij katalogo. |>;i-i :i-< lala i '_■<•. štampą. I z-iiii- i«'r šit
čiaiu<* nemažiau kaip > rck.>ri!:i-. lleikalr m !.••! <tar neišsibai
Su už-m k\ma i - .-in-kite ir piiiiuit • >ekan< .u mu'raMt:

GEO. MASILIONIS
233 West Broadvvay South Boston, Ma:

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

I’nsltilomc visiems cen, riGfi; mėzė- 
Jnms Įslcrytl dvi gpras knygas -.jilrmi) ir 
antrą tomą

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7^ colltj, dailiais kietais ap 
darais. r>o 500 s’ivlršum pnslnphj. S'pan- 
da alfkl. Tikrai nniidlngl skaitymai 
ypa/5 dli-votiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00.
Order"

866 W.

isplrklte pašte "Money 
Ir alųsklta:

“Darbininkas“
Rroadway, So. Boston. Mm

(Tęsinys)

Nupuolimų priežastimi pirmų pinkliausia yra stoka gero 
krikščioniško, ypač katalikiško išauklėjimo. Mergaitės, iš jau
ni: dienu, negavusios gero išauklėjimo, nepastatytos ant tvirtų 
doroj pamatų, nepajėgia užlaikyti dorą tolimesniame savo gy
venime. rJi, kurios buvo gerai išauklėtos iš jaunų dienų, tos 
pereina visokius pavojus, paleistuvystės nedorybes ir lieka ne
paliestos. Tokios greičiau pasirinks kęsti vargą, negu jo pra- 
šalinimiii parduoti savo skaistybę. Suprantamas tat daiktas, 
kad moterų didžiausiu troškimu ir pasistengimu turi būti, kad 
jų vaikai ir mergaites Įgytų katalikišką išauklėjimą. Reikia 
taip pat, kad ir pačios moterys mylėtų dorą ir visa, kas pra
kilnu. Reikia, kad jos turėtų plačias širdis, pilnas degančios 
meiles prie vargstančios žmonijos ir eitų jai pagelbon, duoda
mo; ypač prakilnias, galingas doroje moteris.

Prie paleistuvių namų ir paleistuvystės palaikymo prisi
deda nemažai taip pat tinginystė, ši nedorybė veda daugelį 
prie ieškojimo lengvų uždarbių ir priveda prie paleistuvystės, 
prie pirkliavimo savo kūnu.

Prie to nrls’deoa abelnas žmonijos ištvirkimas, geidulių 
palaidumas. įvairūs suvedžiojimai ir nekurios kitos priežastys, 
stumiančios moterį j kaskart didesnį puolimą.

Kaip tiktai krikščionystė, arba Jėzaus mokslas, pasirodė 
šiame pasaulyje, tuojaus moterys pamatė, kokią naudą ji žada 
atnešti žmonijai, o ypatingai moterei. Todėl jos nuo pradžių

pasirodė uoliomis pasekėjomis Jėzaus Kristaus, Jo mokslo išpa
žintojomis ir platintojomis. Moterys ir iki šiolei tokiomis pasi
lieka, išskyrus mažą jų dali, kuri nori vėl pagoniškos vergi
jos ir geidulių purvyno.

Kristaus laikuose moterys pasirodė dideliai uoliomis. Ne- 
kurios jų, kaip va: Marija Saliomė, Marija Jokūbo, Zuzana, 
Morta, Marija Magdalena ir kitos, šelpė Jėzų ir Apaštalus 
maistu ir kuo galėjo. Tokiu būdu jes lengvino jiems apašta
lauti. Jos sekė Jėzų net ant Kalvarijos kalno, buvo prie Jė
zaus mirimo, palaidojimo, nešė brangias mostis patepti Jėzaus 
kūną. Jos gavo regėti Jį prisikėlusį ir uoliai Jo prisikėlimą 
visur skelbė.

Apaštalų laikuose moterys gelbėjo platinti krikščionystę 
žodžiu, pavyzdžiu ir darbu. Jos nešiodavo apaštalų laiškus iš 
vienos krikščionių bažnyčios į kitą, nes apaštalai negalėjo spė
ti visur apvaikščioti, todėl pamokymus tikėjimo ir doros da
lykuose pasiųsdavo per laiškus. Tame daug patarnaudavo mo
terys. Prasidėjus persekiojimams moterys neparibijojo kraujo 
ir gyvasties už tikėjimą į Jėzų, už išpažinimą Jo mokslo. Jos 
mirė drąsiai už tą viską. O ta jų mirtis patraukė prie Jėzaus 
daugybė pagonų. O mūsų laikų moterie, ar moki už gerada
riu gą mokslą Jėzaus Kristaus kiek nors nukęsti, ar nebėgi nuo 
Jo. ar neatsižadi Jo? Neatsižadėk Jėzaus prieš žmones, kad 
Jis neatsižadėtų Tavęs prieš dangišką Tėvą.

Vėlesniuose laikuose moterys apsirinko įvairiausiais būdais 
išpažinti ir platinti Jėzaus mokslą.

Daug mergaičių, išsižadėjusių tekėti už vyro, atsižadėju
sių pasaulio is»jo smagumų, tapo vienuolėmis, bet ne dykaduo- 
nėmis, kaip jas mėgsta vadinti bedieviai ir ištvirkėliai.

Jų vienos apsirinko prižiūrėti ligonius ligoninėse, o a 
namuose Kitos įsteigė prieglaudas mažyčiams našlaičiai 
kusiems be tėvu, be globos; kitos atidarė prieglaudas 
Uams, kuriu niekas nenorėjo globoti; kitos pasišventė ir 
svetimus vaikelius; kitos globoti keliaujančias tarnauji 
mergaites. Visu j u tikslas — Dievą pagarbinti, dūšią s: 
artymo išganyti, žmonių vargus pamažinti, Jėzaus mok 
platintu moterų garbę palaikyti, jas iš nelaimių kelti, 
šiai toms mergaitėms — vienuolėms dirba daug krikščioni 
terų, pasilikusių gyventi pasaulyje, tarp žmonių. Jų U 
bai nešė ir neša žmonėms didžią palaimą. O prie tų dar' 
ragina ir veda krikščionystė, o ne bedievybė ir ne laisvami

O Tu, Lietuve Moterie, ką veiki, ką dirbi, kurioje 
laikaisi? Ir Tau krikščionystė nešė ir neša palaimą, o k 
jai atsidėkoji?

Perskaitę šį raštelį apie Bažnyčią ir Moterystę man 
riau galėsite spręsti kas daugiau atnešė žmonijai naudos, 
likti Bažnyčia ar bedievybė, štai ką rašo tūlas laisvuti 
rašte apie Bažnyčią ir kultūrą: “Bažnyčia labai mažais 
žymiais žingsniais žengia prie kultūros. Žmonija deda di 
sias jėgas, kad pasaulyje sumažėtų vargas, kad pažint 
gamtos paslaptis.“ Kokie tie laisvamaniai neregiau \ 
te lapus istorijų, skaitykite visus gerus darbus bažnyčs 
darytus žmonijos labui. Suskaitykite visas ligonines, pr 
dos namus, našlaičių namus, senelių namus, mokslo į: 
kurias katalikai įsteigė. Tada spręskite, ar ištikrujų Ki 
Bažnyčia kelia kultūrą, ir moralinį žmonių likimą. Ype 
ar Ji moteris kelia iš vargo ir nelaimių, kitais žodžiais 
užtaria už moteris? (Pa
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Pakviestas žymus artistas dainininkas p. BANYS iš Philadel- 
p’iiia, Pa.; pagarsėjusi solistė p-lė M. BLAŽAUSKAITĖ, L. D. 
S. vice pirmininkė iš Ne\v Britain, Conn.; p. J. BANYS ir so
listės iš Lawrence, Mass.; p-nia M. RAIPAITĖ-MAZGALIE- 
NĖ ir M. ČESNIUTĖ iš Montello, Mass.; P-lė M. GRYBAITĖ 
iš So. Boston, Mass.; P-lė A. RAUDELIUNAITĖ iš Brighton’o; 

P-lė NARINKAITĖ iš Lotvell, Mass. ir keletas kitu žymių so
listų.

Be to, pagarsėjęs artistas, muzikos profesorius, smuikinin
kas ANTANAS ŽIDAN.A VIČIUS smuiku paįvairins gausti pro
gramą.

Bus ir kitokių Įvairenybių.

Bilietų Kainos: $1.00,75c, ir 50c. vaikams 25c
f

Galima pirkti “Darbininke*” ir pas L.D.S. narius ir darbuotojus
’ I

Rengkites visi į šį koncertą
r-
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'*T> M0MTEU0.MASB.
Mūsų sportininkai

Šioje kolonijoje yra nemažai 
pasižymėjusio jaunimo sporte. 
Rudeninio sezono sportininkai 
Žaidė “Futbolę,” tarpe kurių 
buvo aštuoni lietuviai -ir visi 
pasižymėjo. Tūkstantinė minia 
žiūrėjo į žaislą su Mancheste- 
rio timu.

Amerikonai stebėjosi lietu
vių gabumais. Geriausia pasi
žymėjo jaunas studentas Jonas 
Bajoriūnas, 275 Ames St. Vie
tiniai anglų laikraščiai įdėjo jo 
paveikslą ir plačiai aprašė. Ra
šo: |
“John Baiorunos to Oaptain 
Brockton High next Season 
“The Montello youtli was a 

sensation in the Manchester 
game and a veritable demon in 
the AValtbam battle. He played 
a big part in that wonderful 
92-yard drive up the field in the 
finai period, whicli resulted in 
the only touchdown made 
against "VValtham High school 
this year. It was O’Connell, 
Keith and Baiorunos who fea- 
tured in that thrilling drive 
Avliich will never be forgotten 
by football fans. The other 
eight boys on the field did their 
part and did it veli, būt it was 
Baiorunos wlio was called upon 
in a pinch to gain a first down 
vvhen the AValtham 25-yard line 
was reached and two yards 
were necessary. He made the 
two yards and eight more and 
the ręst was easy.”

žtašant apie f““"* 
pažymėsiu ir apie blžsebož 
kiis, kurie irgi nemažiau yra/ 
pasižymėję savo gabumais. Čia 
yra puikus basebolininkų timas 
vardu “St. Ročkos.” Vasaros 
laiku stoja į lenktynes su 
Brockton’o miesto amerikonų 
žaidėjais, kurie ligšiol pasilai
ko čampionatą. Amerikonai su 
lietuviais turi daug vargo, nes 
jeigu tik jie teisingai loštų, tai 
čampijonais būtų lietuviai. Jie 
to nenori ir jeigu mato, kad lie
tuviai laimės, tai jie stoja vie
ni kitiems pagelbon. Iš šešių 
tintų lietuviai stovi trečioje vie
toje.

Žymus lošikas D. Bartkus a- 
merikonams visumet įvaro kin
kų drebėjimą. Amerikonai no
rėdami susilpninti lietuvių timą 
mėgina visokiais būdais prisi
vilioti D. Bartkų, siūlydami 
jam gerą atlyginimą. Bet Bart
kus, nors ir čia gimęs, bet yra 
tikras lietuvys patrijotas ir jo-

futbolininkus, 
eKaseborahn-

kių pasiūlymų nepriima. Jam 
lietuvių vard&s daug branges
nis už visus pasiūlymus.

Taipgi ir kiti geri lošėjai, 
kaip tai: J. Česna, AL Puodžiū
nas, B. Svirskas, B. Vervečka, 
Tamulevičius, Klimavičius, d 
kitų nė vardų nepamenu, stip
riai ląikosi prie lietuvių, kad 
tik palaikius gerą vairią tarpe 
amerikonų. Garbė jums jauni 
pat ri jotai!

Ateinančią vasarą šis base- 
bolininkų timas rengiasi su
pliekti visus Amerikos lietuvių 
timus ir laimėti “free” tikietą 
važiuoti Lietuvon, kaip kad nu
tarta buvo Federacijos Seime.

Sportininkas

_____  , • — •-—aessuauMaMvaauanuBaaEaBsss 
SAlTrvkP, uOEN

‘ SpcĮtininkai veikia
Gruodžio 18 d. š. m. L. Vyčių 

futbolininkai lošė su New 
Jiaven’-o vyčiais. Mūsiškiąb&iv 
mė|ję.--1 Hartfordję&ai pačioje! 
pradžioje uždavė &pūgį ir paą^

f -I ■
‘ DETROIT, MICH.

Čionai mūsų kolonijoje daug 
lietuvių gyvena, o darbai su
mažėjo. Čionai darbas sunku 
gauti. Girdime, kad po nau
jų metų pradės darbai geriau 
eiti.

Čionai girdime kad darbinin
kų vajus prasidėjo. Mes bran
gios sesutės darbininkės ir dar
bininkai nemiegokime, stokime 
Į darbą, kad mūsų Detroito lie
tuviai visi užsirašytų “Darbi
ninką.”

Čionai pasimirė jauna mote
riškė Strolienė. Moteriškė sir
go^ plaučių uždegimu, o sakė, 
kad turi apendiką. . Buvo nu
vežta ligoninėn. Bedarant o- 
peraciją pasimirė. Kitai mo
teriškei metai atgal darė ope
raciją tai paliko “reksus” vi
duriuose. Dabar keli mėnesiai 
atgal turėjo daryti antrą opera
ciją. Darė įdr. J.^ęJonikaitis. 
Šiandien moteriškė linksma ir 
sveika. Mes matome, kad ge
riau kreiptis prie lietuvių.

Tėvynės Ašara

■ ‘S1

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

~ t * v
kui nebuvo jokio pavojaus pra^ 
laimėti, Score buyo: Hartford ’o 
Vyčiai 28; New Hjkven’o 11.

• N«fW jĘaven’o Vyčiai turį ir
gi nemažai gerų lošėjų.

Lošėjai turėtų visur pasi
duoti liėtuviška pavarde.

Dabar tarpe Hartfordiečių 
randame su lietuviškomis pa!- 
vardėmis šiuos: C. Šimkus, Za- 
lidonis, S. Šimkus, Keršis^ W. 
Mazotas ir A. Mazotas. Tarpe 
New Haveniečių tik Balčius, o 
kiti su iškraipytomis pavardė
mis. Turi šiek tiek panašumo 

, ir galima spėti, kad lietuvys ar 
lenkas Rutkevich.

PHILADELPHIA, PA.
Pietų pusėje, Šv. Kazimiero 

lietuvių parapijoje buvo atlai
dai nuo gruodžio 12 iki 19 d. 
Pamoksiininkavo gerb. kun. 
Draugelis. Žmonių buvo kas
dien kupina bažnyčia. Ir mo
kyklų vaikeliams buvo kasdien 
pamokslai. Žmonės labai džiau
giasi turėdami toki iškalbingą 
pamokslininką.

HARRISON & KEARNEY, 
N. J.

Vyčiu 90 kp. laikė mėnesini 
susirinkimą gruodžio 12 d. Nu
tarė rengti šokius vasario 19 <1. 
Nutarė metini susirinkimą 
šaukti sausio 3 d.

Rep.

N0RW00D, MASS.

Radiogramai

Šv. Jurgio parapijos fėrai į- 
vyko lapkr. 25, 27, 28 ir gruo 
džio 5 dd. Buvo linksmus ir 
pasekmingi, o daugumui atsi
lankiusių gan giliukingi. Daug 
triūso padėjo mūsų gerb. klebo
nas kun. TaškCinas kad šie fė
rai pasisektų.

* * *
Katalikų Vienybė, gruodžio 

12 d. buvo surengus vakarienę 
Norvood’o našlaičių naudai.' 
Žmonių buvo neperdaugiausia, 
bet rinktiniai, kurie atjaučia 
našlaičius. Mūsų mylimas kle
bonas pasakė pritaikintą pra- 
kalbėlę, o Onytė Balučiutė juo-

I 

kingai paeiliavo. Vakaro ve
dėjas buvo V. Kudirka. Suren
gimo dėka ten^r^^nioi^ A, 
Smilgieųei įr O, Mačienei, ir 
Aidukoniui.

* * *
Prie Šv. Cecilijos choro pri

sirašė Anelė Medveckiutė. Leo
nas Šmelštorius vėl grįžo prie 
choro. įvyko nesusipratimai 
chore jau liko likviduoti.

* * *
Bernardas Jankauskas atida

rė naują valgomų daiktų krau
tuvę. Linkėtina pasisekimo 
naujam vertelgai.

* * *
Draugijų teatralės komisijos 

ruošia visą eilę vaidinmių po 
K. D. Naujų Metų. Pažymėtina: 

“Cingu-Lingų,” “Gims Tautos 
Genijus,” ir “Pražydo Nuvyto
sios Gėlės.”

* * *
Gerb. kun. Lrbonavičiu? iš 

Tėvų Marijonui l'ienuolyno lai
kė misijas gruodžio 13-19 dd.

* * *
.Jonas Dirsa (Dixson), “N.J. St.

visųBėstopo 
pažymėtas kaipo geriausias šio 
sezono ‘ ‘ football ’1 žaidėjas. 
Gęuoiįžioll, per “first afinual 
footUll meet of the1 Mass. high 
&choois”. Bo4to^ jįiai^B^- 
jo “forwar<L|»6§,” ifcmpįjopp- 
tą. “Dixie”yraY5p&ių 4'colių 
aukščio ir sveria 193 svarus.

« • *
L.VyčiųĮ|^1f^et-ball” 

tymas ką t|g yra ga
na smarkus.)' JaiTOT žaidimus 
laimėjo. Nuo S. ykalpole A. A. 
29-10, ir Norwood:Rovers 35-6. 
Žaidėjai yra visįi jauni Nor- 
wood’o lietuviai, kurie už gar
bę laiko savo tautybę. Štai jų 
sąstatas: . | *

Vincas Paulauskas, R. B. ka
pitonas t K

Juozas Vernauskas, L. F. ka
pitono pagelbininkas. 

Leonas šmelštorius, R. F. 
Jonas Dirsa, C.
Juozas Kazlauskas, L B.
Gabrys Glebus,‘Petras Kuo

dis ir Pianas Kudirka, yra 
subs. - <

Kazys Viesulą, manadžerius.
Tymas turi įsigyjęs savo dra

bužius sekančios spalvos: 
“maroon and purple? with gold 
K. of L. letters.” MŽBi yra geri 
žaidėjai ir Norwo«jd’o lietu
viams yra priedęruŽ. juos pa-
remti savo ątsilaųkymu ant jų 
žaismių. i Į

Dirsa išsitarė, “Man malonu 
su jumis kartu žaisti, nes aš 
taipgi esu lietuvis.’’

Kuodis sakė, “Jau dabar mes 
turime kuo pasididžiuoti savo 
tautybe.’’ ,

O Vernauskas>t
as'dJdnrė, “No

:ski arrt galūnės mūsų pravar
džių. Mat jis pirmiau buvo 
“VemoskL”

“Can yėn be^t i
i r

V

UMO.OHIO

Jodomieji paveikslai
Gruodžio 12 d. šv. Jurgio pa

rapijos salėje buvo rodomi ju
dami paveikslai i^ph’iuųjų kri- 

l- — peronogyveninę
kąkų.\PūveikElaPyra grfižiai 
padaryti, patraukia žiūrėtoją. 
Veikalas parašytas žymaus lie
tuvio rašėjo — Mickevičiaus. 
Panašūs paveikslai 
katalikų dvasiai mau^q.,Žių<> 
nių atsilankė daug. -Knygyno 
naudai liko pelno.

Prasidės Vakarai

Adventų laiku buvo sustab
dyta visokis linksminimosi bū
das — baliai, šokiai, koncertai 
ir vakaruškos (party’s). Bet 
užtat po Kalėdų yra rengiama 
daug visokių pasilinksminimo 
vakarėlių. Vieni vakarėliai su 
teatrais, dainomis, kiti tik vie
ni šokiai.

B 
'^Ratfto
3 5

Išrinko naują valdybą.

Gruodžio 9 d. LDS. 5 L k p. 
laikytas mėnesinis susirinki
mas. Po apkalbėjimo senų rei
kalų išrinkta nauja valdyba 
dėl 1927 metų. Išrinkta: Pirm. 

, pagelb. — Slan- 
nut. rast. — (nežino- 

mok. lašt. — J. Kuzas. 
- AL Paliulionis, iždo 

glob.—A. Višniauskas, maršal
ka — F. Saukevičius.

Linkėtina naujai valdybai 
gerų sekinių darbuotis labui 
darbininkų!

— M. Ardzis, pagelb. 
kauskas,
mas, i
ižd
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LAWRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus 'parapijinė, 

mokykla po vad. kun. Virmaus- 
kio ir kun. Juro bujoja. Skai
čiuje ir dvasioje auga. Moky
tojų kasmet randasi‘tobulesnių, 
ištvirmingesnių. Raštininkės 
šių metų yra Ona Sideravičiu- 
tė ir Cecilija Annoniutė.

Literatinis skyrius

Merginoms nepasiduoda Leo
nas Akstinas (Baby Face) rū
pinasi užmegsti vaikinų skyrių, 
kuriame galės debatuoti etc.

Siuvėjos

I’-no Šimonio stuboje sukato
mis lankosi mergaitės pradinės 
mokyklos. Po vadovyste Emi
lijos Šimoniutės, kuri yra pa
vyzdinga lietuvaitė, mokinasi 
siūti.

T. Linksmutė

Priverstinas Automobilių Apdraudimas
Ma.<WHchusetts prlveratlnaa AUTOMOBILIŲ nb«ikomyl»ėM užtikrinimo nk- 

t:iK įeina j galę nuo suumIo 1 d., 1927. ir certifikntnf to užtikrinimo turės Imti 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant automobilį prieš tij dieiuj, toje 
dienoje arba po tu dienH. Nei vieuas automobilio savininkas negalės gauti 
“platės*’ be certifikato įrodant, kad Jis turi Atsakomybės Ajalrnudos (Insurance) 
policy, kuri užtikrintų atlyginimų iki $5.000 sužeidus arba užmušus Lile vienų 
aamenj, $10,000 daugiau negu vieno žmogaus bile nelulmėje; arba b) Atsako-

AMBROSE Vincent B.
255 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0506-M

H0PKINS Edward L.,
362 W. Broftdvay, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0501 

JAMES T. WALSH & SON,
382 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0255 

JEMKIN8 Vincent A.,
One Statė Street, Boston, Mass. Tfclephone Main 7282 

KONTRIMAS B.
361W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0605 

TURAUSKAS J. N.,
104 Hampshire St., Cambridge, Mass. Tel. Univ. 9692.

----------------- -......... tj, ----------- 
tnylM's Bond’w) lygios sumos; arba c) PadAs pinigais arba ijnfnnka sumoje 
Įtciikiij tuksiančių dolerių. Geriausias budus yra prisitaikinti Įstatymui k-reip- 
lis pas pasitikėtitius apdrutidus (insurattee) agentus arba brokerius, kurie su
teiks pilniausias informacijas arba kainus už apdrutidos |x»iicy. Ix*nds*:) ir jie 
pKrupitis reikalingų certiflkatų, kuris bus reikalingas gavimui “piates.” Re
komenduojami šie a|xlraudos (fusurauce) agentai ir brokeriai:

KNEIŽYS Anthcmy F.,
308 K. Ninth Št., So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 1696 

LITRU ANIAN AGEN0Y,
361 West Broadway, So. Boston, Mass. TeL S. B. 0605 

MIKALONIS Julius,
485 W. Broadvay, So. Boston, Mass. Tel. S. Boston 1607 

NAMAKSYA. J., Ų
SOS West Broadway, So. Boston, Mass. Tai S. B. 2340 

O’OONNOR BROS.,
557 E. Broadway, South Boston, Mass. Tel S. B. 2402 

PALIONIS J. S.,
366 West Broadway, 8o, Boston, Mass. TaL S. B. 2027 

YURGELUN 0. P.,
683 Main St., Montello, Mass. Telephone Brockton 7180

K.

I

»V£KSNIO GALINGA MOSTIS

Tukstssčaai žmonių yra iiaiiryde o
milijonai dar nežino apie tai.
Delumio Galins a Moali* yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria au
ti K naudo* sydymo.
Kaina T5 centai. $1.50 ir S3.OO,
kr 10 centu cztra už persiuntimą.

DEKEN’S NEW D1SCOVERY
□1NTMENT.

518 MAIN ST. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. S. A.

Mardosienė 39 m. amžiaus, po, 
tėvais Dudonytė iš PakemiS- 
kių. Amerikoj išgyveno 12• >. • metų. Buvo narė N. Pr. Pane
lės švč. Po sunkios operacijos 
sirgo 5 mėnesius. Paliko vy
rą su trimis vaikučiais. Ginw-> 
uės ir pažįstami tepasimeldžia' 
už velionę.

P. Mi

VAIKEL
Valgyk mūsų išdirbystės sal
dainius. Mes, Lietuvos mote
rys, mokame iš šviežio pienelio, 
miltu, mūsų pačių brolių maltų, 
vaisių mūsų sodneliuose augin
tų ir cukraus pagaminti saldai
nius daug garaesnius už Ame
rikoje gamintus.

Mes Tave užauginome, ir 
nors dabar gyveni už jūrių ma
rių, mes žinome Tavo skonį.To- 
del “Birutės” fabrike Šiauliuo
se, Lietuvos mergaitės dirbda
mos Tau saldainius stengėsi pa
gaminti tokius, kurie, Tau vai
keli, mes žinome, patiks.

Bobutė

Girdėjęs

“Birutės” saldainiai atvež
ti iš Lietuvos parsiduoda dė
žutėse po viena kilogramą 
(apie 2^0 svarų). Kaina dė
žutes su prisiimt imu doleris 
trisdešimts centų. Biznie
riams duodama nuolaida.

LIET. PREKYBOS B-VĖ
366 Broadway, So. Boston, Mass.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS I
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 1 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia sayo mokytus vy
ru ilįmokjįas moteris. įaip ir'^as liįuv&is^į 
turinti, V > į

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. J ei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

rus iI ♦
s.

WAUJAS IŠRADIMAS
Gysio, Reumatizmą. Ranku. Kojų, 
Nvtcaroa skaude įima. Šalti. Ranku.
Kojų, tirpimą. Duiuli, Gtlvo* skau>
dėjimą, ir teip vtoddus akaudejhnua
( tik ne ronaa ).

Klaupkite pa* aptiefiprius teip

Doksms Ointmeat Co

DAKTARAI IŠMOKSTA
NAUJĄ BŪDĄ GYDYMO

Yra puikiausias dalykas ką šis gy
dymas teikia dėl silpnų, nervin

gų, nusilpusių, nusiminusių 
vyrų ir moterų

Jei jtisu gydytojas dar nėra jv uzstu- 
kęs jutus. iik »nieikite oas aptiekorią 
r nukilo o; >>:>uja ,;yduoi'.‘ Ntt^a-ione, 
i' otitiai'.'i.'Uite ,ią. Itjs lioio^ nusiste- 

oėsite. I;:ii|i ureitiii ;|t'' oradėsite jaus- 
. i> .leritin. Ii o.i<!::ro ■la1l>i ir padaro 
greitai. X:eko nėra a'ti^nio dėl pras
to v iršk’niino. vidurių Ir žauuų nesma- 

l idttii'i užkietėjimu, galvos skau- 
• lė.iinio ir .ii-u-tkii k',|H>iių. .Ii suteikia 
tyvoiiinn: ir t ipfiimj lipniems ir UU- 
\ar:'u-i< no :i'T'a’.ii-s ir muskulams. 
S Ici i i \ i • • i ■ • i ;•» i i» • ji i k rus< ’io siirus, kad 

- Tono > ra oitiki gyduolė. Lokiuose 
ai-iti!.'iioi.i-i’. Ii yra taip paprasta, nitf- 
<.ui ir voiknititi. kad i kėlėt:) dienų JUS 

iiu.-ite inisieiię kaip duu« geriau jus jtilį- 
:itė>. los itimtijins jūsų stiprumų.v 
vikrumą ir tmdattgins kraujų, nervus fr 
:tistiprins kun.) greitai, suteiks saldų, 
gaivinant i miegą ir sureguliuos skiltį 
ir žarnas laimi gerai. Išdirbėjai Nugą- 
i'one žino labai gerai, kad ji.sutelks 
jums tiek daug gero ir jie Įsakė visiepoįg 
ipųekoria^Įs dugti jums garantiją 
piiHgus '{gį^inSfcjjei jjis
Žilviu t eįEbaStfj!) any, __
menciuojtlmn^ garantuojama ir pardDA- 
d::ma pas rifįii afftiekorius.

;* ’ r *: i.k*•' / » T’ 4 , \ >
< *
* X• A

t

PAIN-EXPELLERIS

nraskulams
Tikrasis pažymėtas Inkaro 

Vaisba ženkliu.
3Sc.—vaistinėse—70c.

F. AD. RICHTER & CO.

Geriausiu vaistu nuo papra- 
reumatiikuperialimų,

•kausmu ir palenrvininias 
Skaudamiems ir galiantiems

Berry 4 80. Sth Sta.
Brooklyn. N. Y.

y

.1

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

. ;.S

Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimu.
prli'liuimlatisin. IT Svhsj piltu) pnsrnbg. pu laidoj t m 3. su nflnnKaina 

patarnavimu Ir visais reikalingais <1nll;tuis pas mane galima apsieit 
RU $Su Ir nugši'liiti už didelius. <> už vaikus — nuo $20 Ir nugšėlnu 
Niekur kitur už tokių kainų taip puikiai nepalaidos. ka‘p aš palaidojo. 
Kas tik turėjo su manim reikalų, visi yra dėkingi.

OFISO IR Hyvenimo ANTRAŠAS:

820 E. Sixth Street, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 4486
f

dOSTŪN'O DRAUGUy
VALDYBŲ ADRESU

D. L. K. KEISTUČIO DR J0£ 
VALDYBOS ADRESAI.

BOSTON, MASS
J Pirmininkas — V. Znlieckas,
į 514 E. Bropihvay, So. Boston, Ma*> 

Vice-l'irminink.-ts — l'oviias Ruka,
55 C Street. So. Boston, Mass. 

l’rot. Rast. — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St.. So. Boston, Masa 

Fin. Rast. — Juozapas Vinkevičius,
450 E. Seventh St.. So. Boston, Mass 

Kasierius — Andriejus Zalieckas.
611 E. Fifth St.. So. Boston, Maši. 

Maršalka — Kazimieras Mikalionls,
9OC. E. Broa hvay. So. Boston, Magi 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko MKF 
mėnesinius susirinkimus kas pir* 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po n* 
nteriu 61U IVasldngfon SL. BostOC 
Mass. 1 :30 vai. po pietų. Atelda* 
ant susirinkimo atsiveskite su savin 
danginu naujų narių prie musų dnflD 
gijos prirašyti.

Lietuvos Dukterų Draugystė 
Po Globa Motinos švenčiausio 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Teklė Ašmensklen®, 

ILS G Street. So. Boston. UaM.
Tel. South Boston 4474-M. \

VJee-l’irtn. — Zofija KėSlenė,
59 Gatės St.. So. Boston. Ms* 

l’rot. Raštininkė — Ona Siatirien®,
413 K. 7th St.. So. Boston. Mm , 
Telephone South Boston 3422-R.

"In. Raštininkė — Bronislava CtanftB
29 Gould St.. W. Rąshnry. Mif ; 

Iždininkė — Ona Staniui iut€»
105 W. Cth St.. So. Boston, Mm 

ivarkdarė — Opa Mizg!raien&
1512 (’olnmbfa Rd.. So. Bo«ton. Mm 

Draugija savo susirinkimus |ĮI
nnrr:} utnrnink!) kiekvieną arto* 
’:30 vakare, pobažnytinėj svetalBl 

Visais dr-Jcs reikalais kreipkttflB | |F 
tokoly raStininke laišku ar teteita* 
Flfth St.. So>. Boston. Masa.

ŠV. JONO EV. BL. PASEK 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. Sob«. •^.4 

539 E. Seventh SL, So. Bostoa, 
Telephone South Boston K0ŪL 

VIce-Plrraįninka* — J. Petrauskai 
17 Valo SU South Boston. KlMi 

Prot. Raštininkas — J. OliMCkM" 
5 Thotnns Pk., South Bnstcn, 

Fln. Raštininkas — M. ftelkls, 
l'.iUt Ilroflihvay, S<>. Boston, MaML 

Knslerlus — A. Naudotina*, 
SK5 E. Bmndway. So. BouUNK 

Tvarkdarys — J. Taikia, AK
7 \Vinflcld Sr., So. Bortoa, Wlt 

Pranei Jo laiko susIrlnklMUa ■■bMB 
nedAldlonj kiekvieno mCMuto, 
landų P” pietų, para p Uos aaM&



i
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Res. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas
JUOZAS CUNYS

Lietuvis
414 Broadway, So. Boston

AKTORĖ VIENUOLYNAN

is‘ ij

M..ss. 
k;:.P

\ ė 11!! 11 a i

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sek retini ir chroniš
ku vvrii ir motoru ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass.
Ruoni 7—Td. Riehmoiul 0668

Valandos: Nuo f) ryto iki 8 vak. 
jNeilvhliciiiais iki 4 vai. po pietų

“ A t i d ėl i < > j i i nas— laiko vo
gimas.” (Young)

pijos koras, vedamas p. M. j Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

PRALENKS AMERIKA “

Suv. Valstijų atstovų buto 
laivyno komisija pranešė 
prezidentui Coolidge’iui, kad 
1931 m. Anglija, Japonija ir 
Francija bus pralenkusios 
Ameriką laivyno jėgomis.

Amerikos militaristai nuo 
senai ragina valdžią stiprin
ti kalines jėgas. Neragina 
valdžią už organizavimą ar
mijos. bet rodo reikalą stip-

rinti oro jėgas ir laivyną. Ar
mijos Amerikoj niekas neno
ri ir nereikalauja. Karinio 
muštro mokinama jaunuo
mene mųkykloe. Be to žino
ma. kad šiap jau išlavinti 
žmonės bile kokio užsiėmimo 
per trumpą laiką išmokomi 
karinio muštro. Tą parodė 
Didysis Karas.

Dabar Amerikos .valdžia 
pritarė pa bilda voj imu i 10 
nauju karo laivų.

Karbausko, giedojo mišriais 
balsais mišias ir laike mišių 
kalėdines giesmes. Pasirodė 
gana gerai.

Po pietą, 3 vai. buvo miš
parai. Buvo ir tokių, kurie 
nepataikė nueiti Į bažnyčią 
pagarbinti Kristų-Karalių. 
Tokiems šv. Kalėdos buvo 
“linksmios,” nes turėjo pro
gą gražiuoju guzikuoČių ma- 
kabiliu pasivažinėti. Bet. to
kių iš lietuvių neperdaugiau- 
sia atsirado. Pradeda susi
prasti ir grįžti ant tikrojo 
kelio.

'”N^dbkNb J

..v;

Antradienis, Gruodžio 28,1928 3

“Geri raštai suramina, pa
inoko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mą. kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.”

Prof. I)r. A. Maliau slcis

Iš trukšmo ramyben
----------------- GAUS ATSISKYRIMĄ

Gerb. artistas A. ŽIDANAVIČIUS griežš smuiko solo. Jam lin negrįš, 
lygaus smuikininko mes lietuviai šioje apylinkėje, o gal ir vi
soje Amerikoje neturime. Kitataučiai pastebėję p. A. židana- 

į vičiaus gabumus juomi džiaugiasi ir naudojasi. Mes darbinin
kai turėsime progą pasidžiaugti ir pasididžiuoti gerb. artisto 
talentu “Darbininko” koncerte.

t:

B-
B*'

V
------

PARYŽIUS. — Garsi ar

tiste pasiryžo apleisti pasauli 

ir stoti vienuolynai). Savo 
laiku .ji buvo viena, iš p*»pu- 
Ieriškiausių artisčių. Ji flir
tavo su mili jonieriais ir ka
raliais. Per pastaruosius 10 
metų .ji gyveno užsidariusiai. 
Dabar paskelbė, kad pasau

li stos i pranciško
nių vienuolyną. Bevaidinda- 
ma .ji buvo susidėjus didelius 
tintus ir Paryžiuje turėjo 
puikius namus.

Ji vadinasi Jieva Lafalbe-
re.

KYMAS.—Garsusis Mar- 
coni, bevielio telegrafo išra
dėjas, padavė Šventajam 
Tėvui prašymą, kad suteik
tų jam divorsą nuo pačios. 
Tam tikri dokumentai 'm . 
įteikti. Tam tikra kuioi-J i i. 
Bota vadinama, peiž:' 
ja dokumentus ii- y i 
kad Marconio ve<:\!;.- 
panaikintos.

RISTYNĖS UŽ LIETUVIU 
ČAMPIJONATĄ

ĮVYKS ŠI A M K KETVERGE

Pradžia 8 vai. vakare

GRAND OPERA HOUSE
Washington Street, 
kampas Dover Street 

BOSTON, MASS.

XIV Metinis Balius
l:eii"i:i <’:i tlibri< l^eiii us 1 >iil,tvri.i ir 

Simu l“:<šel|iiuė D-jn ,\:iujii Meni die- 
noįe, i. y. subūloi. 1 d. S:iu*io -liitiu o y. 
i'.rJT III.. < >dd EelIoMs liuli. 7>3ii 
\< ’aiiii-riilį'e. M.i—s l‘r:i<ii!» ^ 
,:il. po Įlietu 'i' įmuksi* iki 
nakties.

Draugės ir Drangai! .laimi 
imkite pilkireiutę :ii*ilanki ii i 
i >-jos Imliu. Svetainė šokiam* miik'mu- 
• iii G'z'/i <■ -i: r<i /.riii'iilo </, /.' sli 'i luiii- 
>'ixl.ux ir xni.inx. Taipoi Ims
> i*ko treri ir valui l kaip ir imprasiai 
ominio. Vienu žodžiu sakam. Im* i įs
kils kuojniikimisiiti.

'I'tiilel ik/•<! m i r<l. i I' \<iiljiį \htu !>i‘- 
,ki 'i <it< ii į iluHiĮ ir >11 rimtis liiil.'simii 
Ir'il.ii I.T'iii ixti.

e.'.SARGA: Ant atoiimuėio 'lietinio 
: ii'iriiikiino nauji ii,-iriai lm* nriim..nii 

Pt:*ę j*tojiiiio. Sit'irmkiina* iii k* ė
■ !. San*io l‘.“’_’7. ui’.o 7:3o vakare, mi lo
■ ’rospeet Stiah'1.

Kvieėia vi*n* Komitetas

KE1.R< iDIS: 1* vi-iir v.-ižiimi.in' '-ik 
išlipti ;i|'t (■••hiral Si|il;ire ir >-il laal 
•>o kairei ir .eii i-ai švelnino.

I
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Čia paduosime trumpoje sutraukoje kas bus “Darbininko” 
koncerte, sausio 2 d. 1927 m. 7 vai. vakare.

Didžiulis Montello ŠV. ROKO parapijos koras iš apie 60 
rinktiniausiu dainininkų vedamas p. BURKE sudainuos 
keletą dainelių.

Montello to paties koro solistės p-lė M. ČESNIUTĖ ir 
p-nia M. MAZGALIENĖ, akompanuojant p. Burke su
dainuos solo.

» •- / *

Piano solo išpildys artistas . BURKE.
anuos ŽAUSKIUTĖ iš New Britam,

(Uonn. .: • .
Smuiko solo atliks artistas p. A. -ŽIDANAVIČIUS. 
Dainuos solo p. J. BANYS. Taipgi tikimės ir solisčių iš 
Lawrence’o padangės.
PJė M. GRIBAITĖ čiulbės ir linksmins visus svečius ir 
savus.
P-lė A. RAUDOLIUNAITĖ sudainuos solo.
Vietos ŠV. PETRO PARAPIJOS KORAS iš apie 50 dai
nininkų, parinktų iš čia augusio jaunimo, vedamas p. 
M. Karbausko išpildys dali programo. Taipgi iš to pa
ties koro bus keletą ir solistų ar solisčių.

PADAUGĖJO SKELBIMAI
Per 1926 metus Amerikos 

laikraščiams buvo geri me
tai. Šiemet skelbimu laikra
ščiai turėjo ant 5'J daugiau, 
negu pernai.

VIETINĖS ŽINIOS

“DARBININKO” KONCER
TO RENGĖJAI SUSI

RINKITE

Gruodžio 28 d. š. m. bus 
susirinkimas visų išrinktų 
koncerto rengimui darbuoto
jų, “Darbininke,” 7 vai. va
kare. Prašome visli sueiti, 
nes koncertas čia pat.

Narys.

£8-
9.

v ’

ir-'’
$

f
f •‘Darbininko” koncertą.

Vietos lietuviai pasirodykite gerai, nes iš Montello, Mass. 
^atvažiuoja visas koras ir keletas buss’ą publikos.

Taipgi organizuojasi tūriai žmonių ir iš kitų kolonijų. 
Svečiams turime pasirodyti gersi ir skaitlingai.

- Pasipurkite tikietus iš anksto. Galima gauti “Darbinin- 
lęe,” pas L. D. S. narius ir pas aptiekininką Šidlauską.

į

£

Pradėkime naujus metus gerai. Ateikite skaitlingai į ši

f • 

f t
<

SUSIRINKITE

LDS. 1 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadieny, 
gruodžio 30 d., 1926, parapi
jos svetainėje, 492 E. 7th St., 
So. Boston.

Šis susirinkimas svarbus, 
nes bus paskutinis šių metii 
ii- bus renkama nauja valdy
ba 1927 metams. Taipgi bus 
ii- kitų svarbių reikalų. Tu
rėsime išrinkti darbininkus į 
“Darbininko” koncertą. Be 
to, nariai turėtų užsimokėti 
duokles, kad pradėjus nau
jus metus be skolų.

Šventes beleisdami turime 
susidomėti ir savo brangios 
organizacijos reikalais. L. 
I). S. vajus mums turi būti 
arčiausia prie širdies.

Pageidaujama, kad nariai 
sueitumėte skaitlingai Į šį su
si linkimą. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

GERB. KLEBONAS KUN. K. 
URBONAVIČIUS SAKĖ 

PAMOKSLĄ HART- 
FORD’E

Dalyvavo gerb. kun. J. Amboto
25 metų kunigystės 

sukaktuvės
Vietos gerb. klebonas kun. 

K. Urbonavičius Kalėdų die
noje po pietų buvo išvažiavęs 
i Ilartford, Conn. Dalyvavo 
iškilmėse Švč. Trejybės baž
nyčioje ir pasakė toms iškil
mėms pritaikintą pamokslą 
gruodžio 26 d., š. m. Tą pa
čią d ieną,-vakare, parapijė
lių surengtame bankiete, pa
gerbimui klebono gerb. kun. 
J. Amboto, jo 25 motu kuni
gystės sukaktuvėse, pasakė 
prakalbėlę.

šv. Rožančiaus airių parapijos 
klebonas kun. Murphy lietu- “ 

vių bažnyčioje laikė sumą 

Gerb. klebonui kun. K. Ur
bonavičiui išvažiavusi Harl- 
ford. Uodu. sekmadieny, 
gruodžio 26 <1. laikė šv. mi
šias— sumą šv. Rožančiaus 
airių parapijos klebonas 
gerb. kun. Murphy. J iš yra 
žymus kunigas ir pažįstąs ge
rai lietuvius.

Valdįilta

LANKĖSI “DARBININKE”

P LĖ J. NARINKAITĖ
’io solistė, dalyvavans “Darbininko” koncerte, kuris j- 

1 sausio 2 d. 1927 metais, Municipal Build’nge, South Bos-

Šiomis dienomis ‘"Darbi
ninko’* ofise lankėsi Monte
rius lietuviu biznieriiiR Bart
kevičius, savininkas Boston 
Sales dry goods krautuvės, 
678 No. Main Si. Iš L. Pre- 
kybos B-vės pasipirko Kalė
doms 10 dėžių saldainiu. Sa
ke. kad Montelloj lietuviu 
tarpi“ viskas gerai, bizniai ei
ną gi rai. Palinkėjęs “Dar 
bininko štabui laimingi] 
Naujų Metų išvažiavo namo.

ANT ĮIEVDOS l kambarys su šil.inm 
r •■leki ra. ’_’4 Timnui* l’ark. Šmuli )’•>><- 

ton. Mass.

I

Tel. So. liS23
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
l KASPARAVIČIUS)

425 Broadvvay, So. Boston
Ofiio :

nuo !• iki 12 r\ie ir nuo 1 :3») iki 5 
ir nuo C iki S v;t!
nz'kirytus subtilus vuk.iruis ir nc- 
dėlilieniais. tnip-gi serciloinis nuo 

12-to* dienu uždarytus

Lietuvių čampijonas FRANAS 
JUŠKA risis su DR. KARO
LIU SARPALIUM iki galuti
nos pergalės, du sykiu iš trijų. 
Pergalėtojas gaus lietuvių čam- 
pijono diržą.

Tą patį vakarą risi* dartijs 
poros žymiausią ristikų. kaip 
tai Maleovicz. PatMeGill ir ki
ti.

KALĖDŲ DIENA
Gruodžio 25 d., apie 5 vai. 

ryte žtnoneliai rinkosi į šv. 
Petro lietitvių bažnytėlę pa
garbinti Krist aus-Karaliaus 
Jo metinėse gimimo sukaktu
vėse.

šešiose, pripildė suolus ir 
matėsi net stovinčiu.

Berneliu šv. mišias laikė ii“ 
pamokslėlį pritaikini ą tai 
dienai pasakė gerb. kun. F. 
Strakauskas.

Toje dienoje buvo šešios 
mišios. Paskutines šv. mi
šias — sumą laikė gerb. kle-i 
bonas kun. K. Urbonavičius. 
Asistavo šv. .Jono Seminari-i 
jos klerikai: F. Norhutas, J. 
Skilandis ir J. Plevokas i 

.diakonas S. P. Kneižys.
Didžiuliu šv.

t

Koncertas
ARTISTO SMUIKININKO

ANTANO ŽIDAN AVIŽIAUS
Sausio 9 1927 m

CYPRUS HALL
40 Prospect St., Cambridge 

Pradžia 3 vai. po pietų
Šiame koncerte dalyvaus ir 

kiti solistai. Visus kviečia
Rengėjai

YERACKAIRVIŠINSKAS
• LIETUVIAI ADVOKATAI

I

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadvray

■ Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tel. Brockton 7380
— v r------------

LAIKINAS DOVANU PASIŪLYMAS
Baldai (Turint tire) yra visur pagarsėję kaipo geriausi ir 

rinktiniausi Kalėdinė dovana, kuri e*ti ant ilgo, šiai yra kvli 
dovani] pašildymai :

Stalo Lempos—Rėmuose Paveikslai—Pietums Setai—Vai
kų Vežimėliai—Prieangio Staliukai—Kortoms Lošt Staliukai— 
Siuvami Stalai—Arbatiniai Vežimėliai—Knygoms Spintos— 
Karpatų Valytojai—Antklodės—Lopšeliai—Lėlėms Vežimukai.

IŠŠJUSIE IŠ MADOS SONORA PHONOGRAFAI UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Dabar nupilki i daiktai bus užlaikomi iki pareikalavimo 

THE JAMES ELLIS FURNITURE CO, 
405 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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£ < a Hibridui*. I

ir X A. J. KUPSTIS
1£ 332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS
' £ Office Tel. So. Boston 1662 arba 13731 <1)0 p.ll.l

Retai Pasitaiką Darganai
EAST SIXTH ST., SO. BOSTON

Štma< su dviem kambariai*. už 
pakuly ir 3 šeimynos. po penkis 
Kambarius ir 1 keturiais kanma 
įiais ir du namai po 1 šeimy 
Keixl<>< atm'šn $ll>92 j m. t 
$12.(HM) lengvoms išlygoms.

$450 SOUTH BOSTONE 
3 šeimynų meilinis namas po 3
kambarius. Likusius ant lengvu 
iš l y gi].

;ą.
i.'.
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DRAPANŲ KRAUTUVĖ
a x .m..... .. . oizni< išdirbta* apie 20 motu. Parsiduoda

pigiai ir ant lengvų išligii. Kreipkitės pas:

X

X

v.iluii'. Ofisas

!
 LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
9 (GALIN’AUSKAS)
3414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 2300 
a Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
f nuo 1 :45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
j iki 9 vakare, šveutą dieni} pagal su- 
1 ęitarimi).

II Tel. Brockton 5112
’ DANTISTAS

PU. A. J. GORMAN
iorMAnRr*«\'i *’ *1

f 
į705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street)

(GUMAUSKAS)*' ' 
Sekmadieniais po pietį}

I
5 TEL. So. Boston 0506—W.
J LIETUVYS DANTISTAS į 

h, L. KAPOČIUS J 
$251 Broadvvay, So. Boęton į

(•‘Keleivio" name)
Ori bo Valandos: nuo 9 Iki 12, dbd 5 

»1 6 ir nno 6:30 Iki 9 vakare. 5 
JSeredomlc nuo 9 iki 12 va), diena 4 
(jSubatorn!* nuo 9 Iki G vak. Nedl > 
/įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti' /

1

r
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Telefono*: South Boston 4763

DR. BALABAN ’
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
CHIRURGAS IR I“ltIE GIMDYMO

351 Dorchester Street
So. Boston, arti Andrew Sq. j

Ofiso Telefonu* 1'niversity CS31-\V 
Rezidencijos Tol. Univorsitv 8S21-R

D. A. ZALETSKAS I
Graborivs ir Baisamuotojas
418 ir 9S3 lAMBRIIMIE STREET 

CAMBRIDGE, MASS.

■ Residencijos Telepbonns : O77O-R. K.
1 Ofiso Telefonas So. Boston 07 <

I S. BARUSEVIČIUS
LlenivlAknf. Graberto*. Imami no to
ju, Real Estate Ir Rublio Notaru.

258 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Reeblonclja 888 Areno*
Dorcb^atPT. Man.

(\VKIBTJ.\USKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

117” YVASUINGTON STREKT ’

Norwood, Mass.
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