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DARBININKAI VIENYKITĖS!
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TĖVAS PRIĖMĖ LIETUVOS JAUNIMO 
DELEGACIJĄ

$400.00 NAUJOMS RAIDĖMS "DARBININKUI”
--■ ■
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£ $200.00 skolų triuškinimui

RYMAS. — Gruodžio 27 
d. įvyko didžiausios iškilmės 
— pergabenimas Šv. Aloyzo 
Gonzagos relikvijų iš Maxi- 
mo instituto į Šv. Ignaco 
bažnyčią. Gruodžio 28 d. bu
vo palankumo pareiškimas 
Šv. Aloyzui, o gruodžio 29 d. 
visų tautų jaunimo atstovai 
iš sakyklos reiškė savo tautų 
jausmą ir pagarbą šv. Aloy
zui.

Kalbėjo ir lietuvių jauni
mo atstovas, kurio kalbos 
klausėsi aukštieji dvasihin- 

< kai — kardinolai, vyskupai, 
kunigai ir rinktiniausi visų 
tautų atstovai.

Lietuvos varcfes skambėjo 
šv. Igno bažnyčioje, o po to 
visųpse didžiausiuose pasau
lio laikraščiuose.

Ant rytojaus, gruodžio 30 
d., Šv. Tėvas labai maloniai 
priėmę mūsų jaunimo dele-

?-

SENI ŽMONĖS
Mes skaitėme laikraščiuo

se, kad ten ir ten yra seni 
žmonės. Bet Gendviliuose, 
Šiaulių apskrity, gyvena 
Jurgis Galkys, kuris turi 107 
m. amžiaus, dantys jo balti, 
gražūs ir tvirti kaip voverės. 
Jis kietą plutą duonos triuš
kina kaip voverė riešutus.

Jis dar nevedęs ir stiprus; 
jam “pypkė rūksta, dau- 
giaus nieko netrūksta;” Ne
rūpi jam vakarėliai nei po
litika nei ■ mergužėlės! Bet 
jis žino daug pasakų ir myli 
su žmonėmis kalbėti. Tik 
vieno jam dalyko-trūksta — 
girdėjimo. Jis silpnai girdi! 
Bet jis tikisi dar ilgai gyven
ti. (“D-kas”)
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vos Jaunuomenės atstovais ir 
paėmęs Albumą ilgai vartė ir 
skaitė pavardes Lietuvos vei
kėjų.

Gruodžio 31 d. šv. Petro 
Bazilikoje Šv. Tėvas laikė 
iškilmingas šv. mišias, daly
vaujant tūkstantinei miniai 
tikinčiųjų ir visų tautų atsto
vams. Šv. Tėvas visus ma
loniai laimino.

Tuomi ir baigėsi iškilmės.

Už SUDARYMĄ “ŠNIPU” 
ARMIJOS

OASHINGTON, D. C. — 
Šiomis dienomis Iždo Sekre
torius Mellon pridavė Sena
tui raportą, kuriame nurodo, 
kad įvykdyti gyveni man pro- 
hibici jos įstatymus Amerikai 
bitinai reikia sudaryti armi
ją “šnipų” gaudymui mūn- 
sainierių, o be to tai tuščias 
darbas ir bereikalingas pini
gų aikvojimas.
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. Meksikos kareiviai šaudo iš apkasų prie vieškelio“ Leon, ” kurį jie vėliau paėmė iš su
kilėlių. Sakoma, kad skersai šie vieškelio kaip matome ant šio paveikslo, laukuose buvo 
sukilėlių militarės jėgos. 1

*<«

SO. BOSTON. — Vietos 
L. D. S. 1-mos kuopos meti
niame, susirinkime, kuris Į- 
vyko sausio 27 d. apart kitu 
kuopos reikalu besikalbėda
mi apie “Darbininko” page
rinimą ir papuošimą P. Mi
liui Įnešus paskirti surinktus 
pinigus nupirkimui’ naujų 
raidžiu “Darbininko*’ spau
stuvei. susirinkusieji inešimą 
vienbalsiai priėmė. P-nia O. 
Jankiene inešė skirti $250 ir 
pridėjus jau 'duotus $150 su
daryti $400 ir nupirkti 
“ Darbininkui ” ’džiabines 
raides. Buvo ir kitas Įneši
mas. bet balsuojant didžiu
ma balsu buvo už p-nios Jan-

Išsisiūbavę
entu- 

atsižadėti

-•71*

jį 

re
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kienčs inešimą. 
nariai su didžiausiu 
ziazmu nutarė 
$200 paskolą “D-kui.”

šis pirmosios kuopos šūvis 
sudrebino visą “Darbinin
ko** štabą.

Be abejo, sujudins ir kitų 
kolonijų daNbiniukus šis pir
mos kuopos LDS. ir “Darbi
ninkui" užjautimas ir para
ma.

Valio L. D. S. 1 kp. nariai 
ii- valdyba!

Oficiali kuopos susirinki-, 
mo aprašymą pažadėjo pri
duoti kuopos raštininkas V. 
Tamolifinas.
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•«ELNIAS SUSIKŪLĖ SU 
AUTOMOBILIU

“Edho Warszawskie” pra
neša, kad sausio 1 d. Lvove* 
“Vbriį Šventųjų” bažnyčioj 
katakombose sprogusi pra- 
garoj.našina. Sprogimas į- 
vyko 11:30 vai. dieną, kada 
turėjo Įvykti iškilmingos pa
maldos. Jose turėjo daly-v 
vauti Lvovo gubernatorius 
Czarapichas, karo apygardos 
viršininkas gen. Sikorskis ir 
kt. valdžios atstovai. Betgi 
pamaldų laikas prieš pat z
Naujus Metus buvęs pakeis
tas. Jos Įvykusios visą va
landą anksčiau. Todėl spro
gimo metu bažnyčia buvusi 
beveik visiškai tuščia. Prieš 
15 minučių iš bažnyčios išė
ję visi žymesni žmonės.Spro- 
gimas buvęs labai stiprus. 
Katakombos skliaustai ir 
bažnyčios parkietas visiškai 
sugriuvo*ir Įlūžo. Iš dalies 
sugriautas altorius. Per 
sprogimą žuvo 2 buvusios 
bažnyčioj moterys ir bažny
čios tarnas. Piktadariai e- 
są surasti ir suimti. .Jie esą 
komunistai teroristai Szpa- 
kas ir Gavrenczukas. Liku
sieji 2 bendradalvviai dar ne
suimti. Suimtieji atiduoti 
karo lauko teismui.

s reika-
už

Kep.
f-

\

“BEJUOKAUDAMI” APSIVEDĖPridarė $200,000 žalos

WOBURX, Mass.—Gais
ras prasidėjęs odos dirbtu
vėje sujudino visą miestą. 
Ugnis plėtėsi su didžiausiu 
smarkumu ir sudarė rimto 
pavojaus visam miestui.

s

Pašaukta ugniagesiai iš 
aštuoniu apylinkes miestelių.

Sužeista keturi ugniage
siai ir vienas veteranas. Gais
ras sunaikino 3 dirbtuves ir 
12 gyvenimui namu. Daug 
šeimynų turėjo nešdintis su 
rakandais ant gatvės.

‘O

LA PORTE. Ind. — Dorland Smith, buvęs TViscon- 
sin’o Universiteto studentas, šiomis dienomis kreipėsi f 
Circuit teismą, kad atitaisius iškirstą šposą jo su p-le IreB©*' 
Štiiart iš l^m^Taif37T)re\7IFūri"įiedu. 
liepos mėnesy. Smith sako, kad jis ir mergina sumanėT^“
juokauti ir taip išgavo vedyboms leidimą kitos poros vardu *'' 
ir perėjo visas reikalingas ceremonijas, kad Įklampinus - 
tą porą. Po kiek laiko apsižiūrėjo, kad jiedu yra legaliai 
vedę ir užsimanęs vesti kitą merginą reikalauja pirmąsias 
vedybas panaikinti. r-*

Automobilio savini 
lauja atlygiai 

nuosto

Auauso^s
žiuojančiam F. McLaughli- 
nui iš Wytopitlock per Drew 
mišką vieškeliu pasipainiojo 
elnias ir susikūlė su automo
biliu.

Automobiliaus savininkas 
Įnešė skundą i Legislatūrą 
reikalaudamas $86 kaipo at
lyginimą už padarytus nuos
tolius.

Nuspręsta deportuoti žmogų 
išlaikė kalėjime 6 metus

Tūlas James Phillips, ru
sas, ateivis, buvo pasmerk
tas kaipo neištikimas šiai ša
liai ir priklausąs prie “Big 
Bill” Hayward gangčs, per
leidęs keletą metų už geleži
nių grotų, buvo vėl areštuo
tas 1921 metais ir paliktas iki 
bus deportuotas po kaucija 
$1,000.

Pastaruoju laiku rusas 
pasisamdęs advokatą reika
lavo kauciją panaikinti. Ee- 
deralio teismo teisėjas Geo.- 
W. Anderson išklausęs rei-! 
kalavimo pareiškė štai ką: 
“Mes esame visi represen- 
tantai šios didelės tautos, ga
li būti galingiausios pasau
ly. nors ne visi esame nariais 
diplomatiško korpuso, vis-» 
tiek yra pažeminimas visų 
matant jų darbus, kaip šis, 
kaipo histeriškos moters nu- 
sigąndusios pelės/__ Mat^
valdžios atstovai pasiteisini
mui išrodinėjo, kad jie ne
galėję jo deportuoti, nes ne
turi diplomatinių lyšių su 
Rusija. Tad, kokiems ga
lams laikyti žmogų arba jo 
pinigus neturint galimybės 
jį deportuoti?

Katalikų persekiojimas

UŽDRAUDĖ LAIKYTI ŠVENTAS MIŠIAS
Meksikos valdžia išleido įsakymą kunigams

MENICO ČITA'. Mexico. — Vyriausiojo Prokuroro 
departmentas paskelbė spaudoje, kad visi katalikų kunigai 
turi užsiregistruoti, jeigu jie nori laikyti šv. mišias priva
tiniuose namuose. To nepadarę bus areštuoti, kaip kad lig- 
šiol buvo daroma ir baudžiami sulig dabartinio patvar
kymo.

t

LIETUVOS KOMUNISTAMS 50 MILIJONU LITŲ Iš 
MASKVOS ’ :

GYDĖ KARALIŲ RADIUMUI
Bl’KARESTAS. Rumuni- i 

ja. — Belgijos vyriausias gy
dytojas Sluys pamėgino gy- 
dvti karalių FYrdinandą ra- 
diumu.

Po to pasirodė, kad šFs gy- 
dvmas buvo patenkinantis.

L_______________
I
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Koperacijtrs laikmatis 
“Berlinske Tidmde’* prane---- ’M 
ša iš Maskvos, kad, RųsijflS* ( rittt 
įkomunistu partijos 
imąsis komitetas nutaręs A-
(kloti Lietuvos komuYuštii' V ' Jg 
pa’ trjos žinion 10 milijonų 
rubliu (t. y. 5 milijonai (lo- ‘Z'^W 
lėliu arba 50 milijoną litų) • 

‘.bolševikiškajai propagan(lai ': '
•ir komunistiškąją kovos-bū--.’ 
rin steigimui Lietuvoje. i 

TŪKSTANČIAI J. VALSAI

JŪREIVIŲ Į RYTUS ;;
AVASIIINGTON, D. C. — V 

šiomis dienomrijšaiųrttalū 
st a i ič i a i j ū re i vįį) ųžd a rytu į-N j 
sakyniH. kur nors* įpytu*'’ 
Pulk. (’. S. . Uh'11 ..vadovau-J. 
jaut. Si>ėjoiu4:'iA*fi'k n^uir* -- 

. ' y', ■’z- v-z. • i/fciS
pasiųsti į ShfingbaVj.Kiniją 
apsaugojimui Jinutrikos pi- * 
liečiu, gyvenančių tiojMFfriefū^

j \
AMĘRIKIEC&I BĖGA Iš

1 KINIJOS' “'“
AVAsIlINGtON.D.ę.— 

Išsisiūbavus riaušėms Kijųi** 
jos miestuose susidarė, rimto t 
pavojaus svetirt^alinuM. 
Ameri kos j r B ritmyijtiG pO Įr- x ‘ 

iriai palikę visą Lą bėga į lįf, 
hus kraštus ir į savo kraštą.

A

MONTELLO, Mass. — L. D.
S. 2 kuopos koncertas įvyks 
vasario 6 d. T valr vakare. Dar- 
nuos šv. Roko parapijos koras, 
p. Burke vadovaujant. Taipgi 

dainuos žymiausios solistės 
p lės M. česniutė, V. Makaravi. 
čiutė;*p-nios M. Mazgalienė ir 
M. Petrulienė.

- t-op patt-ftespntrrf. karf-daug-
kataljkų kunigu nori užsiregistruoti ir net priimti Įstaty
mus. sulig kuriu Bažnyčia nustoja visu teisiu ir pasiduo
da visiškai bolševikiškos valdžios kontrolei.

Katalikų Episkopatas toki despotiškos valdžios prasi
manymą užginčija ir skelbia, kad kataliką kunigai laikosi 
Bažnyčios teisiu ir jie niekados ją neišsižadės, nežiūrint, 

j kad ir galvas reikės paguldyti, kaip, kad daugelis jau pa
guldė.

Dabartinė Meksikos valdžia eina prie visiško išnaiki
nimo k’atalikų pamaldų ir net uždraudimo jiems melstis. 
Jeigu jau privatiniuose namuose draudžia laikyti šv. im
siąs, tai ką jau Iiekalbėti apie viešas pamaldas.

Kur toji laisvė, apie kurią taip garsiai kalba laisvieji * 
Meksikos valdžia eina tais pačiais keliais, kaip kad ir Ru
sijos raudonieji-bolševikai. Tik Meksika gal kiek prisibi
jo naminio karo ir Suvienytą Valstiją įsikišimo. K'tai p ji 
paskelbtu viešas kataliku skerdynes.

šis katalikų jiersėkiojimas turėtą sujudinti visFpnsau- 
lio katalikus ir visi bendromis pajėgomis turėti] stoti Mek 
sikos katalikams vis tiA galiniais būdais Į pagelbą.
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SAUSAISIAIS

t
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THE BOSTON 
FIVE CENTS 
SAVINGS BANK
30 School Street, Bošton

. . I
• Ar Jūs fV 

IŠGALTT f 
Ne J

TAUPYTI j

Nroari/TTfi prasidės 
Vakario 15 

RANKOS VALANDOS 
Knmlion (npnrt fieit.) OJkt S 
ft^tn<llpnlals................. 9 Iki 2
Ae*ta<l. vien <lepozit. 3 IRI 7 

Turtas viri $89,000.000

SAKO, UŽDARYSIĄ ALIE
JAUS IŽDIRBIMĄ

Gerai žinomas Meksikoje 
inžinierius praneša, kad iš 
priežasties išleisto naujo į- 
statvmo aliejaus išdirbimo 
kontroliavimui kompanijos
rengiasi uždaryti aliejaus iš- veik 
dirbystes Tampico’s apritri- Ginčai

• i -ė-

washYngton, d. c. — 
Sakoma, kad McAdoo besi
rengdamas runyti i Prezi
dentus pradėjo kovą su sla
piaisiais. Ta kova didėja ir 
S.enate yra visokių šposų. 
Nėra ko stebėtis, nes rinki
mai artinasi. Praėjus rin
kimams ir vėl ta pati istori
ja. Dabartiniu laiku, tai 
konstitucijos papildymas lai
komas- žaislu ir velniškas 
skystimėlis sunkiamas be- 

kiekvienoje stuboje.
Senatorių neišriš

klausimo, bet reikia darbu.7 *

Paįvairins programą pagar
sėjęs smuikininkas įr p-lės Ų. 
Irkevičiutė ir R. Atkūnutė

Kalbės A .F. Kneižys, L. D. 
S. Sekretorius.

>

HARTFORD, Conn. — L. D. 
S. 6 kuopos balius su dovano
mis, vasario 5 d. 7 vai. vakare.

Abi pramogi remtinos. Vi
sas pelnas eis “Darbininkui“ 
ir L. D. S. organizacijai.
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PRIE NAUJOS VALDŽIOS

SUĖMĖ PENKIS VAGIS

3'

Čia matome Amerikos Kelių Builderių organizacijos lyde
rius susirinkusius Chicagoje savo metinėje 24-toje konvencijoje.

Penktadienis, Vasario 4> 19$#

paskirtas vėl užimti 
sanitarijos 
kurią šio-

Daktaras Kazys Grinius Kauno
Miesto Valdybos nutarimu 
yi-a
Kauno miesto
viršininko vietą, 
mis dienotais Dr. K. Grinius 
ir apirusias.

ŽMOGŽUDYSTĖ

U ^ŠEŠKUS BEGAUDANT 

|. n Pajevonys (Vilk

KOMUNISTAI VIS DAR 
; : AREŠTUOJAMI
f,. '

Nin^vfriausie ji komunis
čių v ’ į^an yra areštuoti, 

uoliai jų Pąkali- 
nerimsta. Tai jjr , • • > 

iF-.šiaB.tai ten imisrodo ii; pro- 
t? klatnac’jos. Pas areštuoti m- 
Ų sius randama labai d u;.?. k<>- 

munistinės literatūros. Kai 
kurie Šių komunistų siunčia
mi,į Varnių koncentracijos 
stovyklą, o kiti atiduodami 
karo teismui.

L 

fc

i r

at
p*

*

te-

"S . * 
C.j.

. *’• • 
r *.I. 
r

.D A R B I N IK KAS
------------------------ — *----------------------- ,---------- .   —   -. -- ■ -------------------- j  .. ■ 1Į.JH! JBL2

Buvęs .Valstybės Prezidentas DIDELĖ VAGYSTĖ KAUNO I PAŠTO ĮSTAIGOS VIRSI-

IŠEIT Iš NAMŲ NEDEGA- 
LIMA

RIEČIAI (Alytaus ap.). 
Išėjus valandėlei iš namų 
Kurpavičaitei, vagys išėmę 
angą išnešė siuvamą mašiną 
ir daug daiktui Nuostolio 
keli šimtai litų. Vagys, ma
tyt, artimi, liet nesusekti.

GELEŽINKELIO STOTY

Naktį sausio mėn. 2 d. va
gys išlaužė vągoiią stovėjusį 
atsargos linijoj Šančiuose ir 
išvogė 10(X) kilo kviečių.

Geležink. policijai pasise
kė vagys-sulaikyti.

į*
y 'v- -

. ______ _ __ ___ , . _.iaviš-
kio ap.). Gruodžio mėn. iš 

nakties melu Bagdonas, 
Rutkauskas ir du broliai 
Nykštukai, bešeškaudami 
gilėjo prie Pajavonio dv. 
najijakurio J (liko trobų: tam 
išėjus ir užklausus kas per 
v^ni, šeškiniukai Jdiką ap
daužė ir p ra mušė galvą, 
r^ęškų ii likai patraukti teis
man.

BIRŽUOSE visai ramu. 
Bolševikas Daubaras pabė
go: jo bendradarbiai suimti. 
Visuomene patenkinta.Niur
zga, tik socialistai. Bolševi
kų gaivalas tyli, lyg taral#)- 
nai plyšiuose. Gyvenimas ei
na normalia vaga.

_____________  A

i NINKĄAREŠTAVO

Gruodžio mėn. 30 d. areš- 
Itavo vietos pašto įstaigos vir
pini nką J. Adamavieiu, kurį 
I patalpino Rokiškio kalėji- 
nuan, neva už tai, kad išaik- 
vojo valdžios pinigų 2,700 lt. 
10 et.

Darant kratą rasta pas A- '• 
damavičių bolševikiškos lite- 
natūros. Apie tai vedamas 
tardymas. J. Adomavičiaus 
praeitis tokia’: jis kilęs iš žv- 
du, ’paskiifu perėjo kataliku 
tikėjimai), o vėliau tapo lais
vamaniu iT- turėjo keletą 

I žmonų.

SOSTON’O DRADGUp 
VALDYBŲ ADRESAI

.N.
į KRAUTUVIŲ REVIZIJOS

\ PASEKMĖS

^PALANGA. Š. m. gruo- 
’d^io mėli. 17 d. Kretingos 
apskrities mokesčių iiisjiek- 
tdriaus padėjėjas ir akcizo 
revizorius, darydami krautu
vėse reviziją, rado vienoj 
krautuvėj neapmokėtų žymi* 
Uju mokesčiu sąskaitų apie 
3Q -tūkstančių litų, o kitoj', 
n^rubežhiės parfumtn ijos be 
muitines ženklu. Abiem< * 
krautuvių savininkam sura
šyti ]>rotokolai. Tokius 
KTautuvinikus, kurie1 mipildo 
valdžios uždėtų pareigiĮ reik
tų nubausti vigu veikįančių 
i^atįfnų gritjsiinnii.

r

IŠĖJO IŠ PROTO '

POGRUNDŽIAI (Rokiš
kio ap.). šio kaimo pil. Ga- 
ruolis, prieš rinkimus į Sei
mą. buvo smarkus socialistų 
agitatorius. Po kiek laiko 
išėjo iš proto. Nuvežtas į 
Tauragės ligoninę mirė.Žmo- 
nės kalba, kad tai Dievas pa
rodė koks socialisto galas.

(A-
Ūki

Š. m. lapkričio mėn. 
kelyje tarp Šiaulių ir Lygu
mų (9 kliu. nuo Šiaulių m.) 
Žeimių lauke, nežinomi pik
tadariai nušovė parvažiuo- 

Jam, paga- jauti iš Šiaulių, Lygumų Vai
čiaus. Dakčių kaimo ūkinin
ką Stasį Meškų. 52 metų am
žiaus. Pinigų ir daiktų, ku
riuos turėjo su savim pikta
dariai nepaėmė. Dėl kokios 
priežasties nužudė nežinia.

Velionis buvo doras žmo
gus ir su visais gerai sugy
veno.

PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT TRIMS 
SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 
IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS IŠ LIETUVOS PA
VEIKSLUOTĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

DARBĖNAI. Pastaruo
ju metu miestely ir kaimuose 
Įvyko daug vagysčių. Nuo
vados viršininko padėjėjas 
Borcliertas nuolat sekė įtar
tinus asmenis,
liau, pavyko sugauti vagių 
gaują iš 5 žmonių. Šios gau
jos vadas , kaip paaiškėjo, 
pasirodė pabėgęs'ūš Panevė
žio kalėjimo kalinys Jonas 
Buškevičius, apsigyvenęs 
Darbėnuose kaipo Latvijos 
pilietis. Jam svetimšalio 
liūdijimą išgauti padėjo uo
lus liaudininkas policininkas 
Kaupas, kuris už Įvairius 
nusižengimus jau seniau bu
vo paliuosuotas’ir patrauk
tas teisman. Kretingos Nuo
vados Taikos Teisėjas, išna
grinėjęs 2 mažesnes bylas, 
priteisė broliams Kaziui ir 
Stepui Narmontams, Pranui 
Čerskiui ir Leonui Martin- 
kuo po 6 mėn. kalėjimo. Dėl 
žymėsimi vagysčių su Įsilau- 
žymu. kurioms vadovavo 
Buškevičius, ei iki tardymas.

______________________ /

SKAUDŲ KIŠKĮ B8LGAV0
. AUSTJftONYS (Skiemo

nių v.). Sekmadienį lapkr. 
I I d. K. Umporavičius ėjo 
'medžioti, paslydo ir nusilau
žė koją virš kelio. Pasipikti
no žmonės sako, kad Dievas 
nubaudė. Gali būti.

LiiĮįiDnielis

“ŽVAIGŽDĮ”
"Žvaigždė" kas menesi lankydama Jūsų na- 

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi- • 
bio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymui i svarbiausius skaitytojų klau
simus.

"Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių. 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir . 
it. ir tt.

“•Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina metams — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams.

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuama.

*

“TIESOS AIDAI”

Ii

—Lnpkr. tfrrtr

vaduoto

$1.20

.10c.

KYŠININKUS TEISMAN

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams..................................

Atskira knygelė.............................................

Adresas: “TIESOS AIDAI”
1624 E. Falls St., Niagara Falls, N. Y.

rusu karinome-
I •

nuvertus sveti-

buvo 
kiti.♦ 

ne-tu-

Klysti gali kiekvienas, pa
silikti prie savo klaidų—tik
tai beprotis.. — Cicero.

SKAUDUS RUDENS 
PERKŪNAS 

LTUKLTNGŪNAT (Aly-
Taūš'apsliiYŲ
perkūnas sudegino M. An 
driiiškevičiaus gyvenamus 
namus.
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Mickevičius,

Geras tėvynainis privalo
turėti Lietuvos miestų Ka
klus. Yra lodomu su Jais
susipažinti. Juos galima
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu

Kaina įO canta.
»» *

Teisnio tardytojo parėdy
mu Alytuje suimtas ir patai- 
pjnt-as ligi teisino kalėjimai! 
pĮL Valeras Gudynas už ky
šti] ėmimą rušiuojant žemę 
Daugų valsčiuje. 
Gkidvn a s buvo 
technikumo I V-fo 
kfn ys, veiklus

4 «

l‘il. Valer. 
Dotnuvos 

kurse» m<»- 
tenvkščio 

^ultūros" būrelio narys. 
iŽetiive>s Jaunimo Sąjungos 
įdėlis veikėjas bei organiza
torius Alytaus apskrityje ir 
Liet. valst. liaudininku są
jungos agitateerins prieš rin
kimus i T I T Seimą.

, • -w, ' •*

SUŠtaYMASSUKON-
TRABANBININKAIS

Šilininkų pasienio polici
jos pereinamojo .punkto val- 
’dininkas naktį į gruodžio 2Ų 
d. sutiko gaują kontrabandi
ninkų. J vyko susišaudymas, 
kurio 111(411 valei. Kvauka bu
vo sužeistas į koją ir ranką. 
•Antrojo pasienio p<žarijos 
komisariato imsltpigotnis pa
sisekė nušhuyfi -sužeidusi ils 
valdininką K rauką koutnr- 
bandiiiMikus ir juos sulaiky
ti: Sularkvtirms šešiems as- 
jnenims užvestos bylos ii su 
kyota perduota karo komen
dantui patraukti karo teismo 
atsakomybėn.
’ ^usixaudww+ vietoj rasta 
50 kilogr. mielių.

ATĖMĖ ŽEMŲ

KRIOKI ALAUK1S 
lytaus apskr.). Mūsų 
ninku Sąjungos skyrius tu
rėjo čia žemes sklypą. kur 
maiA" pasistatyti namus, be 
socialistine“ valdžia žemę atė
mė.

Mes ligšiol žinojome, kaip 
vadinasi svetimo atėmimas. 
Dabar neapsimoka vadinti, 
nes gali sukonfiskuoti, o ati
duoti neatiduos.

PLĖŠIMAS

Sausio 8 d. apie 18 vai. pil. 
Baliusevičiui Stepui, gyv. 
Mūra vos km., Užvenčio vai., 
Šiaulių apskr., važiuojant iš 
Šiaulių f Ramus, miške ties 
Sutiškių km., Šaukėnų vai. 
užpuolė ji trys nežinomi plė
šikai. iš kurių vienas 
ginkluotas revolveriu, 
rodos, ginklų visiškai
roję. Plėšikai atėmė iš Ba- 
liusevičiaus 437 litus pinigų, 
laikrodėli 50 litu vertes ir 
pasislėpė.

1 ‘lošikams sulaikyti polici
jos dedamos pastangos.

JBIJO PAVASARININKŲ

KROKIALAUKIS (Aly
taus apskr.). Mūsų šaulių 
bū šio valdyba yra socialistu 
rankoj*e. Keletas pavasari
ninku senai nori įstoti šau
liais. bet valdyba, visaip tei- 
sindamos ir išsisukinėdama, 
jų neįsileidžia.

DŽIAUGIASI

SEIRIJAI (Alytaus ap.) 
('ia prie socialistų valdžios 
priviso t iek Židikų, kad neda
vė žmonėms rainyliės. Pay. 
lapkričio 23 d. pat vilkę vai
kėzai užpuolė kaimietį Bale- 
žentį ir skaudžiai jį sumušė. 
Prie krikščionių valdžios 
Seirijuose tokių “komedijų" 
nebuvo. Dabar paėmus val
dyti krikščioniška i-tautiška t 
valdžiai, žmonės labai džiaii-
ginsi. Valsčiaus Tarylms ptr- 
mininkas su 20 seiliumi pa
siuntė naujai valdžiai sveiki
nimus ir linkėjimus. Girdė
jau vienas žmogelis jtasako- 
jo. kad tik dičdžiaugsmu tu
rėjęs savo gyvenime: kai pą- 
siliiiosavo iš 
nes ir dabar 
mą valdžią.

S *

ŠEDUVA. 1926 m. gruo- 
džio mėn. 30 d. Šeduvoj ( Pa
nevėžio apskr.) policijos su
laikytas pabėgęs iš Šiaulių 
kalėjimo žtnogžudys- plėšikas 
Baslys Juozas, už kuri buvo 
skirta premija 500 litu su
moj.

1 ’rie kratos pas jį rasta: re
volveris ir 26 šoviniai.

MARIAM PO LR. Maria m- 
poliecių nuotaika paskuti
niuoju laiku buvo liūdna. 
Visam mieste girdėjai, lik: 
"Tarnai, tarnaites, šiauriai, 
kliaučiai streikuokit, susi- 
praskit. šalin buržuazinė 
tvarka" ir p.

VESTUVĖS BE DEGTINĖS
UERŪKŠTTN Ė ( Lukšių 

v.). Nesenai čia buvo pavyz
dingos vestuvės. A. Inovai- 
tyte“ buvo blaiviniųkė, tai per 
sa v<m7sfu ves, T meilu ii ir ma-
mytei pritariant.nedalė deg
tinės. Jaunimas vaišinosi 
gražiai, blaiviai ir buvo pa
tenkinti. Atsirado 3 senes
ni, kurie atvyko “prisiraga- 
ve." Reto. P. lvonuitis.se- 
nukas.tiO metų, taip kąžkur 
prisilašinęs blaškėsi per visą 
naktį ir keikė blaivininkus, 
kad neduoda degtinės ant 
stalu.

Kažin kaip čia dabar Lie
tuvoje darosi; rodos senieji 
turėtų jauniems pavyzdį- 
duoti, o darosi žemyngalviui. 
Skaudu ir negražu.

'■ SVĖDASAI. Kunigiškių 
kaimo batsiuvys J. Baronas 
siuvo batus Daujočių kaime. 
1926 m. gruodžio 5 d. rvt- 
meti jis ėjo namo. Apat.inė; 
rūbu kišenėj turėjo atlenktą 
peilį, kojai pasivėlus griuvo 
ir peilis įlindo krūtinėn, mir
tinai sužeisdamas T. Baroną, 
kuris paėjęs penkis žings
nius krito negyvas. Žmonės, 
važiuodami bažnyčion, rado 
velioni ant kelio gulint.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba,

53D E. Seventh St.. So. Boston, Muša. 
Telephone South Boston 3552-B.

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas, 
' 17 Vale St., South Boston. Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Glineckis,

5 Thomas Pk., South Boston, Masa. 
Fin. Raštininkas — M. Šelkis,

30(‘> Broaehvay, S<>. Boston, Mass. 
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadvray, So. Boston, Mas*. 
Tvarkdarys — J. Zaikis,

7 Winfield St., So. BostoD, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 K. 
Seventh St. So. Boston. Maase.

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

So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

225 L Strcet. South Berston. Mass. 
Vice-Pirniittinkas — L. Svagždys.

111 Boeven St.. South Boston. Mass. 
[Prot. Raštininkas — V.

4<i5 Tiiird St.. Sotitlj Boston. Mass. 
Finansų Raštininkas — M. šeikis.

i ::(M> \V. Broadvvay. S<>. Boston. Mass. 
Iždimikas — V. Balutis,

I Bei Mere^er Street. So. Boston, Mass. 
Maršalka — P. Lauėka,

I 393 Fittli SirfH't. South Išstoti, Mass. 
į Draugija laiko susirinkimveš kas Anthr
1 neele'ldienį kiekvieno nu-nesio 2-rų 
I vai. ik> pietų. Parapijos Salėj. Septin- 
Į ta Gatvė. South Boston. Mass.

Lietuvos Dnktem Draugystės 
Po Globa Motinos ŠvenČiaurior 

Valdybos Antrašai
I Pirmininkė — Jicva Marksienė, 

023 E. Eigiith St.. So. Boston. Mass. 
Prot Raštininkė — Ona Siaurlenė, 

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
j Telephone South Boston 3422-R. 

'in>Raštininkė — Bronislava Oiunlenė, 
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass.

Iždininkė — Ona StaniuMutė,
105 W. 6th St., So. Boston, Mass. 

rvarkdarė — Ona Mizgircflenė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarnlnką kiekvieną mėnesi 
?:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj,

I Visais dr-jos reikalais kreipkitės įkiš 
(•protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

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

| Pirmininkas — Jonas Adomavičius. 
•JSO E Strovt. South Boston. Mass.

| Vice-Pirmininkas — Povilas liuką, 
!’5 e' Sir<s't. South Boston. Mass.

l’rot. Raštininkas — Ant. Macejumts. 
| 45et E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Į Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis, 
| 127 Borven St.. So. Boston, Mass.
Į Kjtsierius — Andrius Zalieckas,

(>11 E. Fifth St.. So. Boston. Mass; 
Maršalka — Kaz. Mikailionls.

| t**’, E. Bcoadevay. So. Boston. Mass.
|l>. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėusinhis susirinkimus kas pirmą 
t'ctlėltlieni kiekvieno mėnesio, po nu
meriu (SU IVashington St.. Boston, 
Mass.. 1 :.'<e» vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių nrie musų ilran- 
gijos prirašyti.'

3I-

DĖL SILPNUMO, PAILSU
SIŲ NERVŲ IR.NUSILP- 

NĖJUSIŲ ORGANŲ
Niiua-Tone <l) tojų žinomos nži ašo- 

m,,s ;.\<Li;oičs. kurios \ i a publikos vitr- 
.otimiii į»er 4«• metų ir yra suteikusios 
■.\«'ii.;it.j jprtima ir ilgesnį g> venini y 
IttkstnnčiiAit.s silpnų, hcntloių. debilit- 
atisl vr rij ir moierų. Jos suteikia .-tii>- 
fii. sveika krnujtj. teikia mini;} stipru 
iii:) ir logų nervams ir suteikia \*a*iim> 
Jėgų širdžiai. lte|H“ninis. inkstams ir ki
liems svarbiems kniw> oiranams.

Miss Besle Tiiuell. Tv I lliver. Va . su
vartojo liktai vieną Ikitelj Nilgn-Tone. 
ji rašo: "Jos pmloie daug dauginu ge 
m negu kitos v is«,s gpdiio'ės kokius aš 
varto-inu. .Aš duhar esu <luiig stipres
nė miitio tiervni ii- širdis geii“snė ir 
imki imis nilegit laimi gerai. Nu®l-Toiir 
suteiks Ir Jums tokius j»:it utgniuklimin* 
člns |>um-k Nusipirkt lait<<Į šjnn.
įlieti. Tlktfnl puhnitdykit jus. ImTlikisil 
žiūrėkit, k gntiluniėt Nygn-Totm. l’a- 

khII Malrodytl be vertės.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ.

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulutė”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėlftii, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir pla ^pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 

ries, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
b ir kitoki. I^iikarščio kaina: metams 

etų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Vielas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

Lietuvos
ženklai

vinyje. išviso yra 40 kenkiu.

“DARBININKAS
366 W. Broadvay
S. Boston, Mass.

i



DVASIŠKŲ SKAITYMELIŲ SKYRIUS
VEDA KUN. PR. JURAS, L. D. S. DVASIOS VADAS

LIETUVOS PREZIDENTAS 
DĖKOJA AMERIKOS 

LIETUVIAMS UŽ 
SVEIKINIMUS

Kodėl aš Rymo Katalikas
\

Protas ir Dievo apreiški
mai mus ganėtinai įtikrina, krikščionys, 
kad religija gali būti tik vie
na. Bet kįla klausimas, ko
dėl Rymo-Kataliku religija 
tikra, o protestantų, graikų, 
stačiatikių ir visos kitos yra 
netikros ?

Tikroji Kristaus Bažnyčia Turi 
Žymes

Kristus nori, kad visi žmo
nės būtų išganyti ir ateitų į 
tiesos pažinimą. Tam tiks
lui įsteigė religinę Draugiją, 
prie kurios visi žmonės pri
valo priklaušyTi. “Eidami 
į visą pasaulį, skelbkite evan
geliją visam sutvėrimui. Kas 
tikės ir bus pakrikštytas, tas 
bus išganytas; kas gi netikės, 
bus pasmerktas” (Mork. 16, 
15-16).- Nūnai žmones išsi
sklaido i daugybe religiniu 
draugijų ir kiekviena sakosi 
esanti Kristaus įsteigtoji 
Bažnyčia. Tą Kristus žino
jo. Užtat Jis negalėjo palik
ti savp Bažnyčią be ypatin
gi} žymių, iš kurių visi leng
vai visuomet galėtų atskirti 
ją nuo melagingųjų. Nuo 381 
metų krikščionys brangino 
keturias Kristaus Bažnyčios 
žym(^, kurios yra išreikštos 
Konstantinopolio simboly. 
“Tikiu.. . Į vieną, šventą, ka
talikišką, apaštališką Bažny-
V J * cią.

Rymo Katalikų Bažnyčia 
viena teturi visas Kristaus 
Bažnyčios žymes bei ypaty
bes. Kitos Bažnyčios tų žv- 
žių neturi. Kardinolas Bell- 
arminas sako, kad “jeigu aš 
noriu pažymėti ir aprašyti 
žmogų, kurio tu niekuomet 
nesi sutikęs, idant iš pirmo 
žvilgsnio galėtum ji pažinti, 
ar bus gana pasakyti: jis tu
ri dvi ranki, dvi ausi, dvi 
aki-? .Tokiu būdu, nes tie 
bruožai bei žvmės bendri vi
siems žmonėms.”
Rymo Kataliku Bažnyčia Yra 

Viena

Ji pasižymi vienybe tikėji
me. Visi tikri katalikai, ne
žiūrint kur jie gyvena, tur
tingi ir vargšai išpažįsta tas 
pačias tikėjimo tiesas. Jie 
skiriasi vieni nuo kitų kalba, 
būdu ir papročiais, bet visi 
vienaip tiki ir vienaip reiškia 
Dievui garbę. Afrikoj ar 
Australijoj, Kinijoj ar Ja^ 
ponijoj, Lietuvoj „a r Ameri
koj katalikai laikosi to pa
ties mokslo, kuri skelbė Kris
tus ir Jo Apaštalai. Visame

Vienybės žymės neturi 
atsiskyrę nuo 

Rymo Katalikų Bažnyčios. 
Protestantuose tikėjimo da-. 
lvkuose didžiausias mišinys.

• . J v

Jie pasitiki savo aptemdytu 
protu ir sako gali rasti tikrą
jį miJcski Šventame Rašte. 
Skaitydami Šventąjį Raštą 
kiekvienas jį supranta savo
tiškai. Liuteris prisipažįsfa, 
jog 1525 metais “beveik tiek 
sektų kiek galvų; šis atmeta 
krikštą, anas altoriaus sakra- 
mentą, da kitas suranda pa
saulį tarp dabartinio ir teis
mo dienos; kiti mokina kad 
Kristus ne Dievas.” (An 
meine Kritikei’, Janssen. p. 
181).) Vieni pripažįsta rei
kalingu vieną, kiti du, da ki
ti tris ar penkius Sakramen
tus.. Vieni tiki į Švenčiau
siąjį Sakramentą, kiti neti
ki. Vien Amerikoj suskaity
si apie tris šimtus Įvairių vie
na kitai priešingų sekti} 
(Žiūrėk The TVorld Almanae 
1927).

Apie liturgišką vienvbę ir 
valdžią negali būti kalbos. 
Jie skaitosi vieni nuo kiti} 
neprigulmingais.

Rymo Katalikų Bažnyčia Yra 
Šventa

Bažnyčią, kaipo savo su- 
žiedotinę, Kristus-jipdovano- 
jo šventumu. Apdovanojo 
gausiomis malonėmis ir rū
pinasi, kad jos gražumas ne
būtų aptemdytas jokiu šešė
liu, jokia netobulvbe. “Kris
tus numylėjo Bažnyčią ir 
pats save už ją davė, kad ją 
pašvęstu, apkuopęs vandens 
plovimu gyvenimo žodyje, 
kad jis pats saji ją statvtų 
kaipo Šlovingą Bažnyčią, ne
turinčią sutepimo, arba rau
kšlės, arba ko kito panašaus, 
bet kad .jinai būtų šventa ir 
nesutepta” (Ffez. 5, 25-27).

B a ž.n y č i os s va ^ba u s i a s 
tikslas šventu mokslu ir 
šventomis priemonėmis vesti 
žmones i šventybę. Laiky
masis to dangiškojo mokslo 
bei prisiflcvmų padaro žmogų 
šventu.

Bažnyčia visada turėjo di
delių šventųjų, kurių šven
tumas buvo patvirtintas ste
buklais. Šventųjų surašė, 
vadinamame Martyrologijo
je, šimtai tūkstančių sura
šyta vardais, kurie Įiasižvmė- 
jo nepaprastomis dorybėmis! 
Jau neskaitant karžygių ‘pir
mąjį} amžių, rask kitą Baž-

pasaulyje girdim gieilanFTr mčią, kuri turėtu asmenųj 
išpažįstant tą patį Tikėjimą. 
Visi vienaip supranta, pri
pažįsta ir naudojasi septy
niais Sakramentais; tomis 
pačiomis malonės premonė- 
mis.

Vienybė apsireiškia val- 
dži« >.jc. Visi tikintieji yra po 
thma vyrtttttfrta Bažnyčios 
galva. Kristus troško, kad 
jo mokiniai būtu viena avi ja 
ir ją valdytų vienas ganyto
jas. “Kiekviena karalvstė 
savy je sukilusi bus sunaikin
ta.” Viso pasaulio katali
kai sudaro vieną šeimyną, 
kurią šventojo Petro Įpėdi
nis, kaipo tėvas, dieviškai 
valdo ir mokina.
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panašiu Rymo Katalikų 
Bažnyčios šventiesiems: Be
nediktui. Tomui Akvinieeiui. 
Pranciškui Asyžiečiui, Tgna- 
•ui Lovola. Pranciškui’Ksa- 
veriečiiii. Elzbietai. Tere- 
sėms ir kt. ?!

Istorija nežino laikotarpio 
be šventųjų. Pirmaisiais 
trimis šimtmečiais kankinių 
skaičius siekė iki keliolikos 
milijonų. Jie kantriai ken
tėjo didžiausius skausmus, 
ne piktžodžiavo, ne keikė, 
liet meldėsi už savo persekio
tojus. Tuomi jie Įrodė pago
nims jų religi.josšventumą ir 
jų kraujas virto sėkla nau
jiems krikščionims.

i Pirmųjų amžių dvasia te
beviešpatauja , katalikijoje. 
Tikriems Kristaus mokslo iš
pažintojams daugiau apeina 
Dievo garbė negu savi reikl
iai. Tūktančiai jaunikaičių 
ir mergeliu išsižada linksmy
bių. garbės nežemišku tiutir 
kad tik geriau Dili ui tar
nauti, ir daugiau dūšių išga
nyti. Tokius Dievas dažnai 
jau ant žemės išaukština. Su
teikia jiems mdujinį džiaug
smą, ramybę ir stebuklams 
daryti dovaną.

Įsižiūrėkime i vienuolėmis4. 4. •

ir gražiausios ark i lektūros 
bažnyčias! Visose pasaulio 
bažnyčiose atnašaujama šv. 
mišių auka. Klausyklos ap
stotos, , Dievo Stalas nu- 
klauptas man ganėtinai įro
do Rymo Katalikų Bažny
čios šventumą.

Kurioj kitoj Bažnyčioj 
šventumo žvmę atrasi ? Ko
ki kita Bažnyčia gali pasaky
ti turinti šventą mokslą ir į 
šventybę priemonių ? Nei 
Martenas Liuteris, nei Kal
vinas, nei Enrikas, nei Mic
kevičius, nei Leninas, nei 
jokis kitas protestantizmo 
bei sektos įkūrėjas netapo 
šventuoju pakeltas. O jei 
kuri jo pasekėjai ir bandėtų 
vadinti šventuoju, visgi ne
galėtų šventumo įrodyti ste
buklais. Visos sektos atskil- 
damos nuo Kristaus Įsteigto
sios R\'mo-Katalikų Bažny
čios, prarado šventumą. Ka
dangi pačios nėra šventos, 
negali žmones padaryti šven
tais.

Rymo Katalikų Bažnyčia Yra 
Katalikiška

Žodis liatalil, iškas reiškia 
visliai i aas. Kristus įsteigė 
savo Bažnyčią visiems žmo
nėms ir laikams. “Eikite tat 
ir mokykite visas tautas...
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ir štai aš su jumis per visas 
dienas iki pasaulio pabai-

• * ga i.
Kristaus Bažnyčia išdygo 

iš mažo grūdelio ir bematant 
išaugo į galingą medi. At
laikė baisiausias audras. 
Tarp nepatogiausiu sąlvgu 
vis auga, vis plėtojasi. Ka
taliku Bažnyčia vra didesnė 
už visus kitus tikėjimus. Na
riu skaičius siekia arti 340 
milijonu. Ji turi išpažinto
ji} visuose pasaulio kraštuo
se. jos mokslas vra skelbia
mas visomis žemes kalbomis, 
taip kad drąsiai galima pasu--- 
kyti. .jog Rnno-Katalikų 
Bažnyčia yra visuotinė tau
tu, vietos ir laiko žvilgsniu. 
— Joki atskalūnų—Br 
neturi visuotinumo žymės. 
Protestantizmas teatsirado 
šešioliktame šimtmetyje. Jis 
nėra visuotinas laiko žvilgs
niu. Kitos sektos anksčiau 
ar vėliau atsiradę keičia sa
vo mokslą kaip gražuolės rū
bų madas. Da kitos Bažnv- 
čios tenkinasi viena tauta ar
ba viena šalimi. .Tos vadina
si tautinėmis Bažn\*čiomis.

Rymo Katalikų Bažnyčia Yra 
Apaštališka

Kataliku Bažnyčios valdi
ninkai yra teisėti apaštalų 
įpėdiniai. Jos mokslas yra 
tas pats ką apaštalai skelbė; 
jos sutvarkymas jau tai 
apaštalų įvestas jau tai jų

DA RB T N1N K Ąjf 

užbriežtas. Rymo Katalikų 
Bažnyčia niekų naujo nepra
manė, bet Apaštalų palikimą 
saugojo kaipo Inangiausį 
turtą. Apeigos, maldos, pa
pročiai kad ir pasikeitė, bet 
nei kiek ne}ralietčj[)ainatinii} 
tiesų. ' ■

Ne vien mokslu, bet kunigi
joje ir valdžioje Ryme* Kata- 
1 ikų Bažnyčia yra apaštališ
ka. šventinimai Įr pasiun
tinybė gauta per vyskupus 
nuo apaštalų. T^niekas ne
gali užginčyti. tTodel teisin
gai vadinasi apaštališka.

Kitos krikščionių atskalos 
bei sektos atsirado mažiau
siai keliais šimtais metų vė
liaus. Pravoslavija, pavyz- 
dm. už tūkstančio metų; pro- 
testantija — už penkiolikos 
šimtų metų; nez'aliežninkija 
— vos lik dabar keli,metai 
atgal. Nei viena sekta nesi- 
vadina apaštališkomis, tad 
nėra reikalo įrodinėti jų 
klaidingumą.

Vien Rvmo Kataliku Baž
nyčia teturi apaštališkumo 
žvme.

‘‘Kurie eina moterystėm 
taip, kad atstumia nuo savos 
pasiduoda savo geiduliui, 
taip kaip arklys ir mulas, ne
turintis proto, ant tu piktoji 
dvasia turi valdžia’’ (Tob. 6, 
17).)

“Kas randa gerą moterį, 
randa laimės ir gaus džiaugs
mo iš Viešpaties. Kas išva
ro gerą moteri. išvaro laimę, 
kas gi laiko pas savo svetimo- 
terę, tas paikas ir bedievis” 
(Patarlių 18, 22).

eta

Brangūs Prieteliai! I
Kovo mėnesyje pasikartos h 

mūsų metinė rinkliava, va- , 
jus. 1 r štai, mes vėl su savo 
reikalais pas Jus.

Daug mus šelpėte ir savo 
aukomis daug nuims įrengė
te: už tai -J mus visuntet esa
me dėkingos i r dabar reiškia-1 
,me Jums nuoširdų ačiū, už 
nuolatini prielaiįkumą e ir 
mūsų reikalams užuojautą. 
Tai užuojautai pasit i kelia
mos i i\ šiandie pasisakome, 
jog lauksime ir toliau Jūsų 
paramos. Virš šimtas tūks
tančiu doleriu skolos da 
spaudžia mus. Keletos tūks
tančių dolerių išlaidos reikia 
pavasary būtinam gatvės iš
taisymui. Tvora apie vie
nuolyno sodą sumenkėjo, jos 
taisymas ir tvirtesnės staty
mas būtinas, o Seselių uždar
bis Jums jau žinomas, pa

eina. Di Ito labai prašomi' iri 
pasitikime, jog ir šįmet mū
sų neaplcisite. bet paaukosi-Į 
te vienuolyno reikalams kiek I 
išsigalėdami. I

Aukas, kaip paprastai, 
prašome siusti mums tiesiog 
šiuo adresu: St. ‘Casimir 
Acadeniv. 2601 W. Marųuet- 
te Road. Clucago. III., arba 
per Jūsų Gerbiamą Kleboną, 
ar Akademijos Rėmėjų Dr

Už kiekvieną, kad ir ma- Į 
auką būsime nuoširdžiai 

dėkingos ir Augsriausiojo 
kasdieną maldaiisiihe Gera
dariams gausaus atlyginimo.

Jūsų dėkingos,

S’r. Kazimien i Seserys

AMERIKOS LIETUVIŲ IN
FORMACIJŲ BIURAS 

LIETUVOJE
,. ——-

Amerikoj lietuviai nekar
tą yra pareiškęęągeidavimąj. 
kodėl Lietuvoje 'neįsteigiama 
tam tikro informacijų biuro 
amerikiečių lietuvių infor
mavimui norintiems vykti 
Lietuvon įsigyti ūkį ar kokią 

. nors biznio versmę. Pavasa
riui atėjus daugelis lietuvių 
vyks Lietuvon ar tai vien ap
silankyti ar pasiteirauti apie 
galimumą apsigyvenimo Lie
tuvoje, todėl visiems suinte
resuotiems patariame kreip
tis diliai informacijų į Ame
rikos Lietuviu R. K. Federa-. 
rijos atstoyo p. Leonardo Ši
mučio įsteigtą amerikiečių 
lietuvių informavimui biurą. 
Tokio biuro reikalu štai ką 
rašo patsai p. L. Šimutis:

Amerikos Lietuvių Dėmesiui

Remiantis Amerikos lietu
viu pageidavimais ir pritari
mu Lietuvoje nuo šių metų 
sausio mėnesio pradžios ati
daroma Amerikos- Lietuviu 
Informacijų Biuras.

Biuro tikslas: a) patar
nauti Amerikos lietuviams į- 
vairiais jų reikalais Lietuvo
je

b) raštu ir žodžiu infor
muoti amerikiečius apie Lie
tuva ir Lietuvą apie ameri
kiečius :

c) tarpininkauti grįžtan
tiems Lietuvon ir norintiems 
įsigyti, nuosavybę;

d) apsaugoti grįžusius 
Lietuvon nuo išnaudojimų, 

(žinojimo Lietuvos gyvenimo 
kokiu dažnai ivvksta dėl ne- 
sąlvgų, žodžiu — gelbėti Lie
tuvoje Įsikurti ir savo 
kiai uždirbtą kapitalą^ 
giai aršiokion ar tokion apy
varton vlėfi.

Amerikos Lietuvių Infor
macijų Biuro adresas: Ožeš-. 
kienės gatvė, N r. 3, Kaunas, 
Lithuania.

L. Šimulis, A. L. R. K. Fe
deracijos atstovas Lietuvoje.

F e d. S c Ii r et orijalas

Išrinkus Lietuvos prezi
dentu Antaną Smetoną turė
jau garbės Jį pasveikinti A- 
merikos-Lietuvių R. K. Fe
deracijos ir jon priklausan
čių organizacijų vardu. Tz 
sveikinimą prezidentas atsa
kė :

“Esu dėkingas Amerikie
čiams už sveiknimą ir esu i- 
sitikinęs, kad jie džiaugiasi 
dėl Lietuvos išgelbėjimo iš 
pavojaus, uos Amerikos lie
tuviai daug ir nuoširdžiai dė
josi prie Lietuvos valstybės 
sukūlimo ir jos stiprinimo. 
Aš tai ypatingai patyriau 
1919 ir 1920 motais, kuomet 
pavojingiausiais ir brifin
giausiais momentais ameri
kiečiai atėjo Lietuvai pagal
bon. Mano vardu Tamsta 
padėkuok jiems už sveikini
mus.”

L. Sint utis

Baniu likimas veda, užsi
spyrėli velka. —Kleanthes.

sau
sa u-

ROCHESTER, N. Y.

Pranešimas Antanui Žun.bo- 
kui. U/.uhalių sodžiaus, gyvenu
siam Bostone. Jam didžiai 
svarbus reikalas yra Lietuvoje. 
Jis pats ar kas apje jį žino, mel
džiu greitai rašyti šiuo antra
šu: V. Valiukaitė. 1250 Norton 
St.. TJoclicster. X. Y.

VĖL NAUJI ANTANO BAčIULIO

Muzikos Veikalai

ją. 
žą

musų specialybė ir ilgą metą prak- % 
tika. llarba^ artistiškas. Kainos žemos. ' 

M. A. NORKŪNAS
16 Pleasant St., Lasvrence, Mass. ■ -

tai

I Į IR IŠ

LIETUVOS
Per BREMEN’Ą

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
C OLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-ėios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

N O R T H GERMAN 

LLO Y D 
32 Broadway, Nexv York 
Arba pas Bile vietinį agentą

1. LIETUVA (Solo balsui, smuikui Ir pianui) .... $1.00

2. MEILĖ (Solo balsui, smuikui ir pianui ...
(Lietuvių ir Anglų kalbose).

3. ARTOJAS (Solo žemam balsui ip pianui) ....

1. JONAS IR SIJONAS (Solo balsui ir pianui, ir 
SUKTINIS.

KO VĖJAI
pianui)

Audra Prieš Dieną (Solo)

žvaigždute (Solo) ir Aušta Rytas (Duetas) .... 75c. 

Oi,' Dainos (Solo arba Duetas) .................................. 50c.

Basst

75c.

75c.

6.

i.

8.

Dviejų balsų kanonas ir pianui ...

PUČIA (Keturiems balsams kanonas ir 
....................................................................... .’. 50c.

9. Nokturnas (Duetas

10.

11.

12.

$1.00

I

• • • •

... ,S <1. Vasario
..............1 <1. Kovo
...........26 <1. Kovo

10 RRIDC.E ST.. NEW YORK

LIETUVON *
V per

KLAIPĖDA
TAI LOGIŠKAS KELIAS

Sekanti Išplaukimai:

LITUANIA ...
ESTO M A ....
I.ITl'ANIA ...

Žiniom kreipkitės i vietos 
agentus arba į bendrovę:

B U.ltC-A M E ar C IV /./v/?

H

Išplaukta koinŲ aarattę 
EtafrffiimH ir Nj
(r/ottboci/ų krHpMMa poa

HAMBŪRG-AMERICAN 
LINE

28 Broadvay -r New York 
-----------!k

1 $203
UNEWYORKO) 

Kauną kr Atgal 
(Karės taksai ekMra)

A

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąžtinlų 
laivakorčių

J KAUNĄ IR ATGAL
BERENGARIA ir 
MAURETANIA........... $211
AQUITANIA................ $215
l LIEPOJA Ut ATGAL iIAI8 

LAIVAIS — $186.

Iš Bostono-
Carmania Vas. 19, Kovo 19 
Laconia — Balandžių 2-rą

Į Lietuvą greitu laiku. IžpiauHnni 
I kas subarą. Keleiviai nepiliečiai j 
j leidžiami be kvotos varžymą. Visi 8 
: klęsos keleiviai turi kambarius. Ne- 
į prilygstamas švarumas. -Pulkus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentą 
ar J

• CUNARD LINE) 
! 126 -Statė Street

Boston, Masa.

.. I.žb ~assūT ir Sopranui) ...

Piemenėlis (Duetas) ........................................................ 50c.

O, Laisve (Maišytam kvartetui arba chorui) .... 50c.

Myliu (Maišytam kvartetui arba chorui) ......... t 75c.

CHORO REPERTUARAS ¥

Mėnesinis Muzikos Leidinys, metams .;
A.

$2.00
BAČIULIS. Choro Repertuaro kompietas 1925 m. Dvūlešimt dainų 

įvairiems chorams ............. .. ................................................................   $2.50
Choro Repertuaro kompietas 1926 m. Dvidešimt trys dainos j- 
variems chorams ..................... :........>........................................... $2.50

Dailės mylėtojai ir rėmėjai kviečiami pagelbėti 

“Choro Repertuarui”, parenkant prenumeratos vien 
už širdingą padėką, nes “Choro Repertuaras” nuošim
čių duoti neišgali.

ANTANAS BAČIULIS

LIETUVON IR IS
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Musų 3 varykilų garlaiviais
Nkw York (naujas) 

Ukmbirg. Dfvt*< hi.\xn 
Ai.bert Raulis 

Rksot.vtk. Rf.i.iancf.

ir populinrtSki vieno kabln 
laivai.

CIXVXLAND. WEBTTHALU 
THltalKGTA 

Savaitiniai iSplauklmal 11 
Nevf York’o—garMnUs 

Tnuaisor* i* XVr.s-tTHAr.tA 
Snstoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamo* 
Europines kelionės

So. Boston, Mass.421 E. Sixth Street,

/

t
t



__ _ ___■ . ■_ ___ I
/ T" '

C * -s 
\

£
DARBINI NKAS

'ri (THE W0RKER)

Published every TŪESDAY and FRJDAY
—--------by -- ---------

ŠAUKT JČSEPH’S UTHUANIAN R. C. ASSOOIATION OF LABOS

•Entered as secoud-class matter Sept 12,1915 at the post offiee at Boston, Mass. 
y under the Act of March 3, 1870”
’Acceptance for maitinę at speclal rate of postage provlded for in Section 110S 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, Į918”
, SUBSCRIPTION RATEfi. 

teurly .............................................. ,.$4JM
Boston and suburbs ........................$4.50
Joreign coontries yearly............... $a.5o

“DARBININKAS”
366 West Broadway . South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

PRENUMERATOS KAINA
•••••••••••••••••••••*• .$4.50

Boston’e ir apylinkėse  ..........$A5u
Jžsieny ...........  '.................|5JSo

ŠLIUPO PALIKIMAS
Keistai skamba vadina

mųjų tautininkų laikraščiuo
se protestai prieš dabartinę 
tautininkų valdžią Lietuvo
je. Kad protestuoja bolše
vikai, tai yra suprantama. 
Jiems nerūpėjo ir nerūpi 
Sleževičiaus valdžia. Ne ją 
jie užstoja. J iems gaila, kad 
jų raudonieji draugai Lie
tuvoje nesuskubo įvykinti sa
vo perversmo. Taigi jie 
pyksta ir 
dabartinę valdžią, 
pratus, kodėl “tautininkai” 1 
protestuoja, priseina pa- : 
žvelgti į praeitį, atsiminti 
mūsų partijų, arba tikriau 
sakant srovių išsivystymo.is
toriją.

Kel iais pirmais imigraci
jos metais mes partijų netu
rėjome. nebent blaivininkui ir 
girtuokliui. Bet štai atva
duoja Šliupas į Ameriką ir 
pradeda savo nepraustbur- 
nišką antiklerikališką pro
pagandą. Statyti jis nesu
gebėjo. Griauti gi lengva. 
Visi negatyviai nusistatę 
gaivalai tapo Šliupo pasekė
jais ir įgyjo “šliuptarnių” 
vardą.

Laikui bėgant didžiuma 
Šliupo pasekėjų negalėjo pa
sitenkinti vien tik protestais 
ir šmeižtais, vien tik minusi
nė ideologija. Jie pametė 
savo “tėvą,” Šliupą ir tapo 
socijalistais. Nuo Rusijos re
voliucijos laikų jų didžiuma 
virto bolševikais.

Tuo tarpu katalikai orga
nizavosi ir stiprėjo ir šian
dien yra skaitlingiausia ir 
galiausia Amerikos lietuvių 
srovė. Abi tie srovi turi aiš
kią ideologiją ir programą.

Tarp tų dviejų srovių yra 
įvairaus plauko bedieviai ir 
antiklerikalai tautininkai ir 
menševikai. Jie menkai or
ganizuoti, ir, kas svarbiau
sia, neturi nei aiškiu idealu, 
nei konkrečių programų. 
Ant vieno punkto tečiau jie 
visi sutinka, būtent protes
tuoti, protestuoti ir dar pro
testuoti prieš katalikus ir 
retkarčiais pakolioti bolševi
kus.
a Rodos laisvamaniai tauti
ninkai galėtų dirbti drauge 
su katalikais ten kur reikia 
remti tautybę. Bet yra prie
šingai. Šliupo dvasia pasi
rodo stipresnė už tautybės 
jausmą. Ir matome užtat ap
verktina komedija: Ameri- 
kos “tautininkai” protes
tuoja prieš Lietuvos tauti
ninkus, kam jie neprileido 
bolševikus užgriebti Lietu- 
vos valdžią ir išžudyti tūks
tančius tautiečių!

Jei Šliupas nebūtų pridė
jęs tos siauros neapykantos, 
visi dabar džiaugtumėmės, 
kad Lietuva nusikratė bolše-
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vizmo pavojaus. Tik bolše
vikai verkšlentų.

Dabar priseina juoktis
' buvusių j ų ‘ ‘ šliuptarnių. ’ ’

AR BUS KARAS SU 
MEKSIKA

——r i

iš

Amerikos Suv. Valstijos 
paviršutiniai žiūrint yra val
domos demokratiškai, bet i- 
sigilinę geriaus, pigiai pama
tysime, kad Suvienytas Val-

? protestuoja prieš stijas ištikrųjų valdo pluto-
Kad su-j kratai kur ir kiek gali. Te

čiau ne visuomet jiems seka
si. Kaipo pavyzdį paimkim 
Meksiką. Amerikos kapita
listai turi idėje virš viena bi- 
lijoną ir tris šimtus milijonų 
i Meksikos kasyklas ir žiba
lo produkciją.

Sulyg 1917 metų konstitu
cijos Amerikos kapitalistų 
teisės Meksikoj tapo smar
kiai susiaurintos. Tas jiems 
žinoma nepatiko. Pakelė 
triukšmą, kad, girdi. Meksi
kos valdžia kėsinasi konfis
kuoti jų nuosavybes. Ėmė 
daryti presiją ant Suv. Val
stijų-valdžios, kad ji juos 
gintų.

Užsienių reikalų sekreto
rius Kellog pasiuntė Meksi
kos valdžiai slnarkią notą, ir 
jau atrodė, kad karas yra 
neišvengiamas. Tečiau veik 
visi šalies laikraščiai pradė
jo taip smarkiai protestuoti, 
kad Kellog’o tonas labai su
švelnėjo ir jis liovėsi barški
nęs ginklus.

Neketiname čia užstoti 
Meksikos valdžios politiką. 
Norimi' čia tik pažymėti 
faktą, kad nei galingoji A- 
merikos plutokratija nedrįs
ta eiti prieš viešąją opiniją. 
Teeinu reikia budėti. Pluto- 
kratai gal tik laukia patoges
nio momento.

v •
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dies namuos, įvyko Lietuvos 
<ariubnienės savanorių pir
masis kongresas. Dalyvavo 
icr 100 atstovų ir nemaža 

svečiui. Kongresą atidarė 
organizacinio komiteto _ pir
mininkas pik. Zubrys, pirmi
ninkavo pik. Čaplikas. Drau
ge su karo orkestru sugiedo
tas himnas ir pagerbti žuvę 
dėl Lietuvos laisvės karžy
giai. «

Kongresą sveikino vyriau
sybė, šaulių s-ga, partizanai, 
politinės ir šiaip organizaci
jos ir asmens. Sveikinę pri
minė dienas ir valandas, ka
da savanorių kraujo upeliai 
liejosi Lietuvos dirvonuos, ir 
kad ne savanoriai — nebūtų 
laisvos Lietuvos. Dįdelių 
ovacijų iškelta sveikinu
siems, o didžiausių buv. sava
norių kariuomenės vadui 
gen. Žukauskui, kuris svei
kindamas pabrėžė, kad jo ka
ro tarnyboje buvęs malo
niausias laikas, kada Lietu
vos savanoriai pusplikiai, ba
si, neturį supratimo apie ka
ro mokslą, vis dėlto sugebėjo 
ginklą vartoti ir savo nepa
prasta drąsa ir pasiryžimu 
nelygioj kovoj su šimtą kar
tų gausingesniais priešais 
laimėjo.

Ir ištikrųjų. N« vieno sa
vanorio krūtinė atžymėta 
Vyties kryžiumi ir Klaipė
dos sukilimo ordiniu. Tatai 
liudija gilų savanorio patrio
tizmą ir savo gimtojo .krašto 
meilę.

Kongreso dalyviai, 1918-19 
m. dar jaunučiai tėvynės vh-

vyrai.

Graži ir kilpi savanoriška 
nuotaika. Vįsų akyse pagi
ry ži mas iri nąrsa. Tai. pi r- 
mieji savo pirmajame kon
grese ! ri

Iš kongreso darbų t varkos 
žymėtini įstatų piiėmimas, 
kuriais savanoriai įeina į 
bendrą šalies organizacijų 
gyvą šeimyną, tik tuo skir
tumu, kad savanoriui sąjun
ga turi karinį anspalvį, ir sa
vanorių būklės klausimas, 
kuris lig šiol buvo lyg ir ati
dėtas, neišspręstas. Dau
giausia sukėlė kalbų paskuti
nysis. Savanoriai susirūpi
nę žeme, mišku, tarnyba, pa
šalpomis, kas jiems pirmeny
be žadėta krašto reikalus 
tvarkant ir nevisai ištesėta. 
Nemaža karčios teisybės dėl 
savanorių skriaudimo pasa
kyta ir pareikšta rezoliucijo
mis. Pasisakyta prieš sve
timtaučių įsigalėjimą valsty
bes tarnyboje, kurie savano
riams užlendą už akių.

Savanorių s-gos centro val- 
dybon išrinkti: Matulevičius, 
Sliesoraitis, Kiaunis,; Kažu- 
kauskas, Čaplikas, Gaidelis, 
Čėpla, Germanas, Pranculį 
Pautienius, Čėsna, E 
laitis, Matulionis, i ickas, 
Kurkauskas. Revizijos ko- 
misijon: Chalyckis, Pilkaus
kas, Variakojis. Garbės teis
man: Chodakauskas, gen. 
Bulota, Žilinskas. Garbė* 
nariais : Dr. J. Basanavičius, 
Martynas Jankus ir prezid. 
Ant. Smetona.

Savanoriai pasveikino’: re- • 
spublikos prezidentą, vy
riausybę, kariuomenę, Šau
lius, brolius vilniečius, s-gą 
Vilniui vaduoti, amerikie
čius lietuvius, atsargos kari
ninkus, karo invalidus.

Kongresas sausio 9 d. 2 v. 
po pietų ypatinga nuotaika 
pasibaigė. Sugiedoję himną, 
visi rikiuotėje, su karo or
kestru priešaky, atėjo Karo 
piuziejaus sodeliu ir ties pa
minklu žuvusioms nusifoto
grafavo.

Po to, dar kartą, nusifoto
grafuota karo muziejuj ties 
Vytauto Didžiojo paveikslu. 
Generolas Nagevičius vaiz
džiai apibudino karo muzie
juje esamus dalykus, kurie 
liudija, kaip kūrėsi lietuvių 
kariuomenė Ruuose ir tėvy
nėje ir josios erškėčiuotus 
kelius. Aklųjų invalidų kan
klių ir pianino muziką iš
klausę, savanoriai vakaro

---r 
malda drauge su invalidais 
pagerbė žuvusius už tautos 
laisvę ir uždėjo ant pamink
lo gyvu gėlių vainiką. Da
lyvavo resp. prez. A. Smeto
na, vyriausybės narių ir auk
štųjų karininkų lydymas.

Vakare savanorius savo 
rūmuose priėmė respublikos 
prezidentas arbatai. Vėliau 
karininkų Ramovėje buvo 
iškilminga vakarienė, kari
ninkų suruošta bendromsko- 
voms dėl tėvynės nepriklau
somybės prisiminti.

Vakarienėje dalyvavo res
publikos prezidentas, minis- 
teris pirm. A. Voldemaras, 
krašto, vidaus, žemės ūkio 
ministeriai ir daugelis aukš
tųjų karininkų. Pasakyta 
nuoširdžių kalbų ir pakeltu 
ūpu viskas gražiai 12 vai. 
nakties baigėsi.

Tenka savanorių organiza
cijai palinkėti, kad ji suvie
nytų visus Lietuvos savano- 

» liūs po viena vėliava.—“T.”
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LENKINIMAS

LĖK AMŽINYBĖN!

Pinasi sukasi sielos verpetai, 
Siekia pasauli aną.
Maišosi, raižosi Kosmoso metai, 
Kosmoso amžių daina.

iu-

Ry mantas

ŠIŲ LAIKŲ INKVIZITORIUS

Lėk amžinybėn, lėk begalinėn
Siela varguolio žmogaus.
Lėki žmonijos bendrojon tėvynėn 
Ten tave amžiams priglaus.

Ten atsikvėpsi, ten nekentėsi. 
Turtų tau jokių nereiks.
Ten tu Aukščiausiąjį Gėrį regėsi 
Būsi laimingas ir sveiks...

(“Rytas”)

Ii) SniHijiiii nuo -.yda ir luiyiu...

Galop Deržinskiui prisiėjo patirti tai, kas vi
siems skilia sulig Kristaus žodžių patirti: “Kuo 
ginklu kitus kovosi, nuo to paties ginklo pats 
žūsi.”

Pastarais laikais Rusijoje pasireiškė antago
nizmas nukreiptas prieš žydus. Bolševikui “po
etai” pradėjo atvirai smerkti socializmą užiipsi- 
leidimą,žydais. . Žymūs žydai-komisarai kreipė 
Deržinskio domėsi į tuos jų žygius, bet Deržins
kis į tai vien ranka jmmojo. Galop ir pats Der
žinskis parodė žydams neprielankumą. Tas su
būrė visus sočiaiistus-komisarus žydus ir visi nu
sistatė kovoti Deržinskį. 
sekantis Įvykis.

Deržinskis palėmijo, 
moterys užsienyje turi
Ypatingai Deržinskio domėsi 
niavo ir K lašino pačių turtai, 
syje 1926 metais Deržinskis pakvietęs pas save 
Krasimą ir Kamicniavą ir maždaug taip atsilie
pęs :

— “Tamstų pačiukės gyvena gan plačiai už
sienyje ir turi užsienio bankuose savo vardu 
stambius Įdėlius... Ar aš tame klystu l ar Tams- 
tos apie tai žinote ?. .

“Tai ne 'Tamstos reikalas,” atsakė Krasi- 
“Tai yra jų asmeninis reikalas.”
“Taip, tas būtų tiesa, jei jos savo asme

ninius sutaup\ tus červoncus tuose bankuose bū
tų sudėjusios, — bet aš žinau, kad'tie pinigai su
taupyti su skriauda Rosijos Socijalistim's Res
publikos." atsakė Deržinskis. “Atleiskite,drau
gužiai. už varginimą Jūsų. Pagyvensime, — 
pažiūrėsime.’’

Tuom ir pasibaigė pasikalbėjimas komisarų 
tarpe.

Tuo tarpu Ih ržinskis išsiuntinėjo savo agen
tus sekti kiekvieną Krasinienes ir Kaiiticniovie- 
nės žingsnį, gi Kamieniavas su Krasinu nenulei
do rankų. Ix‘t stojo kovon su Deržinslciu pavar
todami tas pačias priemones, kurias lįgsiol vien 
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Virš to dar prisidėjo

jog kaikiirin komisarų 
dideles pinigų sumas, 

atkreipė Kamie- 
Tat, spalių mėne-

nas.

Mott Gunther, dabar lošia la
bai svarbią rolę ginčuose tarpe 
Meksikos ir Suvienytu Valsti
jų. Jis yra ekspertas patarėjas 
Suv. Valst. sekretoriui Kellogg 
visuose reikaluose link Meksi
kos.

Viename Kauno laikra
ščių nepersenai yra tilpusi 
žinutė, kad dabartinis Švie
timo Ministeris ilr. L. Bis
tras yra pareiškęs, jog yra 
buvę paduota prie socialistų 
valdžios prašymų lenkiškoms 
mokykloms stingti pasirašy
tų visai ne lenkų, bet rusų. 
Ką gi tas reiškia?! Ogi tas 
reiškia, kad buvusi socialis
tų valdžia tiek jau buvo atsi
prašant po lenkų pantapliu, 
jog lenkai drįsdavo prašyt 
leidimo steigti lenkinimo liz
dams net tose apylinkėse, 
kuriose lenkų nesusi rasdavo 
net tiek, kiek reikalinga ir 
pravartu pasirašyti tos rū
šies prašymui, ir tokius ]įra
šymus prisieidavo pasirašyti 
net rusams.

Kur tokia^ocialdemokrato 
Šv. Ministerio politika būtų 
nuvedusi mūsų tautą, jeigu 
socialistų valdžia būtų turė
jusi galimumo šeimininkauti 
dar ilgiau, aišku kiekvienam 
lietuviui. Lenku mokyklų 
būtų pridygę ir tokiose apy
linkėse, kur niekas lenkiš
kai nemoka, nekalba ir ne
supranta. Laimei, sveikinu
sioji tautos dalis laiku užkir
to tam kelią, imšluodama nuo 
valstybės vairo pačią socia
listų valdžią.

Žmonių nuodėmes mes iš
rašome į metalą, o jų prakil
numą mes piešiame ant van
dens. — Shakesjieare.

jis vartojo kovodamas savo ir bolševizmo prie
šus.

Pasekmė tos klastingos, viešai nežinomos ko
vos ta, kad lapkričio mėnesio pradžioje 1926 
metais įvyko aštrus visų komisarų susikirtimas 
su Deržinskiu posėdyje Sovietų Komisarų Tary
boje. Gi susirinkimui pasibaigus, kuomet Der
žinskis grįžęs namo nusileido savo sklepan ir pa
ragavo degtinės, tuojatis susirgo. Tuo pat lai
ku kažin-kur dingo du sargybiniu “čekos” agen
tu prie Deržinskio namų. Ir porai dienų nepra
slinkus Socialistinės Sovietų Respublikos despo
tas Deržinskis mirė. Ligos priežastis oficialiai 
paskelbta, kaipo nežinoma. — tariaus neveik di
deliu gudruoliu būti, kad suprasti, jog Deržins
kis tapo nunuodytas...

III. ŽODIS UŽBAIGAI.

Socializmas, — demokratinis, komunistinis 
ar anarchistinis — siekia vieno, — suardyti lig
šiolinę tvarką, sugriauti dabartinius principus, 
paneigti Dievo Įsakymus, — gi ant sudarytų 
griuvėsių sukurti liaują, socialistinį pasaulį. 
Laike pastarųjų dviejų šimtmečių socialistams 
pasisekė dinamitu susprogdinti turtingiausias 
Šalis, ugnimi panaikinti kapitalą, peiliais ir re
volveriais išžudyti savo priešus, kalėjimuose su
pūdyti opoziciją. Per tą laiką jie sugebėjo daug 
kartų mums įrodyti, kad' naikini m o darbą 
jie sumaniai atlieka, bet dar ligšiol neparodė sa
vo kuri m o gabumų. Apnykę amžiais paga
mintą ir sutaupytą turtą jie ūmai jį praryja,„bet 
kuomet tas turtas pranyksta, tuome ir socialistai 
nekaltu krauju apsitaškę, svetima skriauda savo 
kišenius prikrovę pasitraukia į šalį ir dingsta 
slaptuose urvuose iš kurių vėl progai pasitaikius 
taikosi išlysti. Kito ko nuo jų tikėtis ir nebėga- 
hma: kelio obalsis “griauk.” keno programa 
“žudyk" tas nekuria, bet naikina. Rosijos So
cialistinė Sąjunga tatai ryškiausiai pri parodo:— 
kelių mėnesių lygyje amžiais sukrautas gerylies 
praryju — gabius vyrus išvaikė, — dorus pilie
čius išžudė, gi gamtos turtų nepaiso, nes tingi 
dirbti... • ; .

Bet socndizitųts • ne i vien * mį^džiagiiųų^ žvi Igs- 
niu prie ubago iasd<* turtingiausių kristų pilie
čius privaro, — socializmas sunaikina i r - 
gi žmonių, dvasios turtus,-

A • ‘

paverčia žvėrimis. Kad tas tiesa, tai juk Der
žinskio gyvenimo atvaizdavimas tatai tikrai pri- 
parod kiokvienam bešališkam skaitytojui.

Kuom skiriasi žmogus nuo žvėries?.. Sie
los nemirtingumu, širdies prakilnumu, sąžinės 
nusivokimu, doros išmanymu1 ir Dievo pažinimu. 
Atimkime nuo žmogaus sielos nemarumo supra
timą, suklaidinkime jį doros įvertinime, užmuš- 
kime jausmų prakilnybę ir prašalinkime Dievo 
pažinimą, — kas žmoguje beliks ? Nieko, — žmo
gus bus lygus katei, šuniui, arkliui. Ką sakau, 
— žmogus pasidarys pavojingesnis už liūtą, tig
rą ir panterą. Liūtas, tigras ir pantera bega
lo plėšrūs žvėrys, bet jie nesumanūs, — tuo tar
pu sužvėrėjęs žmogus yra sumanus, gudrus, kla
stingas. Tokiu žmogum, matėme, buvo Dvržins- 
kis, — lygūs jam visi socialistai, kurie neteko 
krikščioniškos doros supratimo, Dievo pažinimo 
ir žmoniškų jausmų. Kame pas juos žmonišku
mas, jei jie pasirengę visus žmones apiplėšti nuo 
turimo turto ir palikti juos viemnaiškiniais, jei 
jie visus nusistatę laikyti revolverio kulipkos pa
vojuje...

Taip tat, mieli skaitytojai. —jei mums Baž
nyčios švelnūs pamokinimai ir paskatinimai at
rodo žiaurūs, jei mums gerajam Dievui tar
nauti nusibodo. — jei stovėjimas prie Kristaus 
Kryžiaus ant kurio vargdienių prietelis mirė 
simkenyln* atrodo. —tai burkimes į socialistines 
draugijas, skaitykime socialistinius raštus, Rem
kime jų darbus.. . Tuo būdu neužilgo patirsime 
kaip smagu gyventi revolverio kulipkos baimėje, 
kaip malonu budeliams vergauti, kaip gera su
žvėrėjusių žmonių draugystėje būti.

Tėveliai mums sakydavo: “kas gero žodžio 
neklauso, tas Initago turės klausyti." Tame pa
sakyme pasirmlo tikra tiesa. Jei neklausysime 
Katalikų Bažnyčiiks gero žodžio, turėsime klau
syti socialistų botago. Ixii mus Dievas saugoja 
nuo tokios nelaimūs... Bei liesisaugojančius ir 
Dievas saugoja.

Šis pasiskaitymėlis privalo kiekvienam lietu
viui priminti, kad socialistai mus vilioja gražiais 
žadėjimais,. Ix t po skvernu savo nudriskusio ži- 
pono paslėpę laiko botagą ir pagavę mus į savo 
nagus pasirengę mus lygiai vauoti, kaip 
Deržinskis vanojo rusus.

Galas

kad

— žmonos Į
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Rašo
II. N. .Biindesen, M. D.

Vanduo yra būtinai reika
lingas žmogaus sveikatai; Be 
jo mes negalėtume išgyventi 
nei savaitės. Be valgio gali
ma apsieiti savaitę ir ilgiau 
ir kūne dar rasis užsilikusio 
maisto, kuris palaikys žmo
gaus gyvastį. Bet su vande
niu yra visai kas kita. Van
duo kūne neužsilaiko. Jis 
yra išmetamas prakaituo
jant, alsuojant ir vidurių iš
leidžiamas.

Visi mes esame šlapi

Jei iš žmogaus, kuris sve
ria 150 svarų, būtų išspaus
tas visas vanduo, tuomet jo 
svoris sumažėtų iki 100 sva-l 
rų. Beveik 70% žmogaus kū-j 
no yra vanduo. Iš suaugu
sio žmogaus per 24 valandas] 
vandens išeina nuo dviejų iki 
šešių svarų. Du paprasti 
stiklai vandens sudaro puš- 
kvortę ir puskvortė sveria 
vieną svarą. Todėl, kad pa
laikiu^. žmogaus sistemoje 
propoi’cĮonalį vandens balan
są, normalis žmogus turi iš
gerti nuo keturių iki šešių 
stiklų vandens i dieną.

Kodėl mums vanduo Į
reikalingas Į

Mes apie vandeni neniauo- 
nie, kaip apie maistą, bet 
taip turėtume daryti. Ma
žiausiam gyvasties palaiky
mui vanduo būtinai reikalin
gas. > Beveik visos svarbiau
sios celių (kamarėlių) dalys 
ir žmogaus kūno plėvelės su
sideda is vandens. Vanduo 
yra reikalingas neatmaino- 
nionis chemiškoms permai
noms žmogaus kūne, kas 
reiškia sveikatą ir tvirtumą. 
Vanduo yra vidujinė žmo
gaus kūno cirkulacija. kuomi 
suvirškintas maistas sufor
muojamas ir išdalinamas į 
pavienes celes (kamarėles). 
Tas yra svarbu tinkamam 
žlėlnuojimui. |

Vanduo yra agentas, ku
ris ištirpina ir išvarinėja iš 
kūno atlikusį maistą laukan. 
Jis padeda maistą i št ar pint i 
ir pagelbsti kraujui nešti 
maistą į plėveles bei išmesti 
atlikusį maistą laukan. Van
duo yra reikalingas nubly- 
giam kraujo tekėjimui pa
laikyti taipgi gerai širdies 
padėčiai.

„ ) Vanduo reikalingas
' ' kraujui

Mes gyvename, mąstome 
ir turime savo esybę, taip sa
kant, vandenyje. Mes esame 
perdėm šlapi. Tik vanduo 
dalinai nusprendžia, ar kū
no skystimai, cirkuliuojanti 
]>er plėveles, yra gryni, švie
ži ir gaivinantieji, ar kiton 
pusėn, susenėjo ir nesveiki. 
Vanduo yra reikalingiausias H 
grynas procesas maistui su
virškinti. Vanduo pagerina H 
kraują, veikia dvejopai, ; 
maistą sutirpina ir ji prašu-Į| 
liną. Geriant, užtektinai b 
vandens, kraujo tekėjimas iri; 
kepenys pasidaro gaivesniais ! 
ir daugiau veikiančiais. To
kiu būdu padidina ir išvaro 

---------laukan Šlapumą, taipgi ir at
likusį maistą. Vanduo yra 
tiek reikalingas vidujiniam 
kūno gaivinimui, Ųiek ir pa
viršutiniam odos prausintui. 

——Viduriniuose mūsų kūno or- 
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Reuben Bland, farmeris iš Robersonville, N. C. yra tėvas 34 vaiku ir savinasi garbę, kad 
jis esąs Vienintelis čampijonas tėvas Suvienytose Valstijose. Nelabai seniai jis buvo supa
žindintas su Prezidentu. Coolid ge. Ant šio paveikslo parodo ma Mr. ir Mrs Bland ir dalis 
jų šeimynos. ' • *

galiuose ir jų plėvelių dalelė- vandens vertę taip> kaip ir 
se priauga Įvairių nešvaru
mų ir nuodų, kaip ir odos pa
viršius prakaituojant. Tokiu 
būdu yra reikalinga maudy
tis ir praustis. Toksai'apsi
valymas atgaivina visas celes 
(kamaraites) ir mūsų kūno 
plėveles.

Numalšink troškulį su 
vandeniu

Troškulis yra noras van
dens ar kitokio gėrimo. Reiš
kia, kūnas reikalauja dau
giau skystimo ir geriausias 
troškulio numalšinimas yra 
vanduo. Gerti vandenį rei
kia nuolat ir proporcionaliai. 
pJMkir kelių dienų kūdikiai 
reikalauja vandens. Labai 
tankiai kūdikiai verkia van
dens, o gauna maisto. Kudi- 
Ikiai ištrokšta, kaip ir suau
gusieji. Todėl kiekvienas 
nuo lopšio iki grabui, turi 
reguliariai ir nuolatos gerti 
vandens. Yta sakoma, kup
ranugaris gali eiti kanai toli 
truputi gėręs- vandens, bet 
kas norės būti kupranuga
riu?

I

Įprask gerti vandenį

Paprastai, daugelis žmo
nių vandens geria permažai, 
lodei daugelis tliri tiesiai i- 
prasti gerti, ir gerti tiktai 
tyrą vandeni. Tyras, papras
tas vanduo yra idealis troš
kulio numalšinimas papras
tam, sveikam žmogui. Tyras 
vanduo yra be spalvos, Ik; 
kvapo ir be skonio. Žmonės 
turi išmokti apkainuoti tyro

maistą.

Gerk vandenį atatinkamos 
temperatūros

;' Goriąmas vanduo neturi 
būti ledo šaltumo. Vanddo 
turi būti šaltas, kad būtų 
skanus, tik ne ledo šaltumo. 
Gerk pamaži, ypatingai, jei
gu vanduo yra šaltas, o pats 
esi sušilęs ir ištroškęs. Pa
prastai vienu kartu geriausia 
yra išgerti tiktai vieną stiklą 
vandens. Tokiu būdu ge- 
.riant vandenį įgausi geriau
sias jo ypatybes. Mažiausiai 
išgerk stiklą vandens atsikė
lęs, du ar tris stiklus kas ry
tą su pertraukomis po valan
dą, du stiklu po pietų ir stik
lą prieš eisiant gulti.

Riebiems žmonėms van
dens gėrimas yra būtinai rei
kalingas riebumui ištirpinti 
ir išvarinėti. Delei'Užkietė
jusių vidurių geriausia iš
gerti du stiklu vandens prieš 
pusryčius, gerti kas dvide
šimts minučių.

Kad įgavus geriausią veik
simi iš vandens, geriausia 
gerti mažomis proporcijomis 
ir lėtai. Niekuomet nerei
kia gerti vandens vienu kar
tu perdaug, nes būtų apsun
kinimas viduriams.

ROKIŠKIS. Naujai vy
riausybei susidarius, miesto 
Įtariamieji žydukai pradėjo 
slapstytis. Dauguma jų. tur 
būt, paspruks j Rusi jų.

Ministeriu Pirmi-
1 r *•

“i vedėme naują 
Iš Valstybės tar- 
reikalausime. kad

VILNIAUS KRAŠTE

Vieno lenkų laikraščio ko
respondentas aplankė dakta
rą Basanavičių, kuris pareiš
kė, kad jierversmas Lietuvo
je negali tnrėti jokios įtakos 
į lietuvių lenkų santykių pa
keitimą. Paklaustas dėl 
Smetonos, pasakė jį pažįstąs 
kaip dorą, gobų ir gerai nusi
manantį politikoje žmogų.

* •X-* *

Paskutiniu laiku Vilniaus 
krašte priviso daug banditų, 
kurie užpuldinėja keleivius 
ir pirklius.

.* * .*

Strielčių kaimo Lydos ap. 
8 valstiečiai buvo sukisti i 
kalėjimą už tai, kad protes
tavo prieš lietuviškos mo- 
kvklos uždarymą. Po kiek 
laiko valdžia mokvkla leido, 
bet mokytojo lietuvio netvir
tino.

* * *

Vilniaus arei vysk. Jelbrzy- 
kovskis 7 kunigus pakėlė 
kanauninkais; iš jų nė vieną 
lietuvį. Tuo būdu Vilniaus 
kapituloje nėra nė vieno lie
tuvio kanauninko.. Keletas 
lietuvių kunigų perkelti į 
lenkiškas arba baltgudiškas 
parapijas.

Kantoniečiu revoliucijonieriu vėliavos po užėmimui miesto 
Wuchang, Kinijoje buvo iškeltos ir plevėsavo visame mieste, 
čia parodoma kantoniečiu sukilėliu vadai ir šiaip žmonės. Šis 
yra pirmas paveikslas nuimtas tuoj po užėmimui šio miesto.

/

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk *4

ii IŠEIVIU DRAUGĄ1'
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadieni. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

“IŠEIVIU DRAUGAS” talpina Įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS*' talpina Įvairias a- 
pysakas, feljetonus, i vairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.'

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

SOCIALISTINĖ VALDŽIA 
PRIEŠ KOPERACIJĄ

VILKAVIŠKIS. Dar prie 
senosios valdžios buvo norėta 
įsteigti Ūkininkų Draugijos 
skyrius. Pasiųsta kred. įst. 
ko}), inspekcijai įstatai su 
visais veikiamais priedais. 
Po kurio laiko įstatai buvo 
grąžinti su pažymėjimu, sto
ti nariais Žemės ūkio Drau
gi jon, nes tik ji “galinti” ap
rūpinti ekonominius ūkinin
kų reikalus. Galų gale po 
didelių pastangų buvo įre
gistruoti Įstatai.

1926 ui. gruodžio (i d. įvy
ko stiegiamasis susirinkimas. 
St. Puišys, kaipo Įsteigėjų 
Valdybos pirmininkas, su at-' 
liktais .darbais. Buvo per
skaityti Įstatai, renkama val
dyba. revizijos komisija ir 
tartasi einamais reikalais.

Valdybon išrinkti: Viilcas 
Žemaitis—pirmininku. Juo
zas Vaičiulis—vicepirminin
ku, Stasys Puišys — iždinin
ku. Juozas Barščiauskas — 
sekretorium ir Jonas An
dziulis — nariu. Revizijos 
kekemisijon: Andrius Gra
jauskas. K. Povilaitis ir J. 
Jankauskas.

Kaip tek/> patirti, pirmie
ji Draugijos žingsniai yra: 
steigti koperalyvas, a_ptar-

Ministeriu Pirmininkas 
Profesorius Voldemaras ma- 
onėjo mane priimti. Laike 

pasikalbėjimo pranešė man, 
<ad jau tą dieną nuo 8 valan
dos ryto Ministeriu Kabine
tas posėdžiavo. “Dabar,” 
kalbėjo 
įlinkas, 
; vaiką, 
liautųjų
jie uoliai dirbtų, liet kartu 
Miuisteriai turi duoti ki
tiems tarnautojams pavyzdi. 
Todgl ir Ministeriu posė
džiai prasideda .astuoniose.”

Ministeris. Pirminįnkas 
žingeidayo apie .Amerikos 
lietuvius ir kaip jie atsineša 
i Lietuvos reikalus. Pareis- ** ' . * 
džia dės visas pastangas, kad 
daugiau nesusipratimų su A- 
merikos lietuviais nebūtų ir 
kad seniau įvykę'iiesiisipra
timai būtų prašalinti.

Kadangi buvo daug lau
kiančių pasimatymo su Mi
nisteriu Pirmininku, tai ne
galėjau ilgai kalbėti ir todėl 
manęs prašė užeiti liuoses- 
niu laiku ir papasakoti dau
giau apie Amerikos lietu
vius.

Galiu drąsiai pasakyti, 
kad dabartinė Valdžia ir jos 
vadai pilnai supranta ir Įver
tina Amerikos lietuvius ir 
pas juos visus matyti tvirtas 
pasiryžimas palaikyti su a- 
merikiečiais kuoart imi a ilsius 
santykius.

Ministeris Pirmininkas 
Profesorius Voldemaras ne
didelio ūgio vidutiniško am
žiaus, energingas vyras. 
Pats pripratęs daug dirbti 
ko reikalauja ir iŠisavo ben
dradarbiui.

Jonas J', lioinanas 
Kaunas. 5-T-27. 1
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DOVANA DRĄSIEMS
KARIAMfe

Kariams, akting 
vusiems plėšikų Goštauto ir 
Civinskio sučmim* 
reikalų ministeriji 
dovanas. ,

I
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Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metų (> šilingai, 3 mėli. 3 šilingai ir 6 penai.

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50,
mėli. 90 centų.

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metui 12 litų, 
mėli. 7 litai.

Redakcija si r Administracijos antrašas: “Išeivių
Draugas,’’ 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
land.
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VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU”
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“DARBININKAS*’ yra plačiųjų darbo žmo
nių. kaip sodžiaus, taip ir miestu ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus. Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką?

“DARBININ KAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darini žmonių reikalus ir nurodo kelių 
į geresnę ateiti. . | ‘

“DARBININKAS** rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių. mažažemiu. smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvi ir reikalus.

“DARBININKAS“ duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimu ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS“ talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, 
ir jauniems, kaip vyrams.

“DARBININKAS * yra 
draugas ir patarėjas,
tyti ir kitiems patarti išsirašyti

“DARBININKO

Dabar Ne Seniau
NūdJeninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- 

• kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- 
s gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
i greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

1 “TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- 
i tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- 
j tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- 
; nimo klausiniais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy- 
j miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t. t., o be 
Į to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- 
Į tuvos veikėjo paveikslą. '

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
į; gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap
tį lys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- 
0 kilį “Vakaro kaukės.”
Ū “TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- 
Ū šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
;; už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
Įmetu 7 lt QOc. ir trims mėnesiams 3 lt. 75ę. Užsieny dvi- , 

gubai Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje.

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

■ d daly va-.

.5 vidaus 
paskyrė
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REDAKCIJOS A SAKY
MAS

Vyčiiu P. G.. Dėt oit. Mieli
— Dzinidziškas kon erto apra 
švinas jau tilpo “Di rbininko’

Tamstos.ra lėlio, a{>ie 
nedėsime. 

m" r • 
Sntičių.

No. 9. T 
tą jiatį koncertą, 
Laukiame pažadėt*
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liauti ūkininkus žemės ūkio 
mašinomis ir kitais reikme
nimis. Ūkininkų Sąjungos 
sm‘ kr. bankas prieinamomis 
sąlygomis išnuomavo butą 
pavirini koperatyvui ir kon
torai^. Apie sausio pabaigą 
kopėratyvas pradės veikti.

Draugijai! Įstojo 25 nariai, 
kurių skaičius toliau neabc- 
jolinai žymiai padidės, nes iš 
ūkininkų pusės didžiausias 
pritarimas.

Reikia manyti, kaip šie 
pirmi užsimojimai, steigti 
Ūkininkų Draugijų ir per ją 
koperatyvą. susilaukė visiš
ko pritarimo, taip ir ateity 
visų apylinkės ūkininkų jis 
bus gausingai lankomas.

Tad, nuo šiii visi į savo 
koperiityvą!
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taip 
taip ir moterims.

visų dorų žmonių 
Kiekvienas privalo skai- 

“ Darbi ninku. ”

kaina tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO”. Rethikeijos-Administraci- . 
jos adresas: Kaunas, Xr priklausomybrs Aikštė 
Ura, UTUUANIA.
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'fthtityk^šihiou Straipsnius Kas 
Sartfitč ir l’asiilčk Ateičiai

WATERBURY, CONN HARTFORD, CONN.
<

Šok gėręs, šok negėręs... 
Taip dainuoja visas vietos ir a- 
pylinkės jaunimas ir senesnieji. 
Merginos ir berniukai taisosi, 
perka batukus, kad tik vikriau 
galėtų pašokti darbininkų ren
giamame baliuje. Senesnieji 
irgi nesnaudžia. Jie sako, mes 
ir paprastomis klumpėmis ap
simovę subytinsime jauniklius. 
Visi tik ruošiasi prie vasario 5 
dienos. Šios naujanvbės ir 
madnūs šokiai prie garsios mu
zikos bus parapijos svetainėje, 
kampas Capitol Avė. ir Broad 
Street. Prasidės 7 vai. vakare.

■
* c

*v ■ Sausio 16 d. po pietų, para
pijos auditorijunie buvo su-' 
rengtos LDS. kuopos prakal
bos. Klausytojų prisirinko a- 
pie trys šimtai. Tik deja, kad 
vienas ir kitas kalbėtojas ne
patenkino pilna prasme rengė
jų. Mat ne tuo tikslu ir ne ta 
kriptimi kalbėjo kaip buvo pa- 

•Ji •geidauta. 1

Pirmutiniu kalbėtoju buvo,. ( 
kun. Kazlauskas ir jo kalba te- . 
sės vos apie penkiolikę, minu- . 
cių. Pasakė keletą minčių pa- į 
liečiančių sociali klausimų ir ;

* užbaigė šiais žodžiais: “Skai
tykite ‘Garsų,’ nes telpa iš Wa- 
terburio įdomių korespondenci
jų.” Keistas ir dyvnas pirši- < 
inas! Kodelgi “Darbininką” 1 
negalėjo pasiūlyti? Tuo tiks- ] 
lu ir buvo kviestas kalbėtojas. 
'Apart to “D.” yra artimiausiu 
'darbo žmonių širdims laikra
ščiu. Ir visiemsjšas tik skai
to, be galo patinka. Dažnai

’ žmonėse, kur tik pasisuksi, gir
disi obalsis, kad “Darbinin
ke” rimčiausios bei įdomiau
sios iš Lietuvos žinios. Net ir 
raudonas socialistas perskaitęs 
apsilaižo. Taipgi kas mėgsta tuvių gyveninio? 
ir1 korespondencijų dzimnų ran
da. Žinoma ne Kacino. Tur
būt jį jau pelės užpiovė (amži
nų acilsį), nes “Garse” nei še
šėlio jo nesimatyti. Na tiek to. 
Visgi reikia tarti padėkos žodis 
gerb. kun. I\. už jo pastangas. 
Ir ateityj, galima tikėtis, jog 
jis padarys darbininkams neti
kėtai didelį nuostabumą.

Antru kalbėtoju buvo kun. 
Saurusaitis. Jo kalbos turinys 
nors ir buvo įdomus bei nau
dingas, bet kadangi kelioms 
savaitėms atgal jis tą pat kal
bėjo, thi tartum gilesnės vertės 
neturėjo tiems, kas antru kart 
gavo klausyti. Diduma publi
kos buvo tie patys ir laukė iš
girsti ką naujo. Taipgi gerb. 
prelegentas kalbėjo apie nau
dingumų vyčių bei blaivininkų 
gyvuojančias organizacijas, bet 
nieko neprisiminė apie L. D. S. 
Piršo laikraščius “Draugą” ir 
“Laivų.” Kokiais sumetimais 
daryta nėra suprantama. Ne
jaugi užsimiršta, kad; buvo 
kviečiamas darbininkų kuo
pos? Tačiau, neatsižvelgiant į 
tai, darbininkai pasiryžo vėl 
antru kartu surengti šaunias 
darbininkiškas prakalbas, apie 
kų buvo svarstoma pereitame 

."sausio 23 d. susirinkime. Tr 
naujas mūsų pirmininkas Pil
kauskas pasižadėjo smarkiai 

, pasidarbuoti. Beje, kun. Bak
šys prakalbose išdalino dova
nai žmonėms darbininkiško tu-

* rinio knygelių.

Nerangumo liga

Šioje kolonijoje katalikiškos 
draugijos smarkiai veikia, bet 
tik apie jų veikimų mūsų kores
pondentai nieko nerašo. Imki
me pavyzdi iš mūsų idėjos prie
šų. Jų pas mus kaip ir nėra, 
<> žiūrėk, jie savo šlamštus už
pildo žinutėmis, kad ir šmei
žiančiomis. Žinoma, jiems tas 
geriausia patinka. Mes galėtu
me prirašyti žinučių i visus ka
talikiškus laikraščius vien tik 
apie draugijų ir kuopų veiki
mą. o kur kiti atsitikimai iš lie- 

Reikia išsi
judinti. Aš iš savo pusės pasi
žadu nors retkarčiais šį tų ra
šinėti “Darbininkui.” (Vyras! 
Pravesk kelių, paseks ir kiti. — 
Red.).

Darbai neblogiausia eina

Darbai šioje kolonijoje ne- 
bLogiausia eina, bet pametus 
darbų netaip lengva gauti ki
tų. Todėl darbininkai, kurie 
nori dirbti laikosi prie senų 
darbų.

Nemažai darbininkų yra ir be 
darbo. Patartina darbinin
kams iš kitų kolonijų nevažiuo
ti ieškoti darbo, nes labai sun
ku gauti.

Neklausykime raudon
kaklių.

Pas mus buvo atsibaladojęs 
raudonkaklių generolas ir šau
kė visus prie raudonos revoliu
cijos. Bet darbininkai tik pa
sijuokė iš jo riksmo ir liepė 
kraustytis iš kur atvažiavo. Sa
ko, jeigu tau patinka bolševi
kiškas skarmalas, tai gali svei
kas apsivyniojęs .juo grūstis 
pas Trockį. Lietuvis žvdber- 
niu nebus ir jiems netarnaus. 
Mes katalikai buvome ištikimi 
savo Tėvynei, ir tokiais pasi
liksime.

Teatras ir prakalbėlė

Sausio 16 d. buvo jM’rstatvtas 
gražus teatrėlis ir šiaip įvairių 
margumynų. P-les M. M. Mit- 
ruliutės puikiai išlavinti artis
tai, Švč. P. M. (Aušros Vartų) 
koro nariai gerai atliko savo 
roles ir prijuokino publiką.

Pirmiausia perstatė mažų 
operetę “Mėnulis karalius.” 
Išpildė 41 mergaitė ir 6 berniu
kai.

Po to buvo “Šepečių” dri- t
liūs. Atliko berniukai.

“Rožių drilių” išpildė mer
ginos, koro narės. Monologą 
pasakė J. Šefeltaitė. Buvo ir 
kitokių lošimėlių ir dainų. Gra
žiai pasirodė koras, p-lei M. 
Mitruliutei vadovaujant. Pa
baigoje gerb. klebonas kun. E. 
Paukštis pasakė prakalbėlę ir 
padėkojo skaitlingai publikai 
už atsilankymų.

Lietuvių kalbos mokykla

Nesant nuolatinės parapiji
nės lietuvių mokyklos mūsų 
gerb. klebonas kun. E. Paukš
tis rūpinasi duoti lietuvių kal
bos pamokas vieną kartų į sa
vaitę. Tos pamokos yra kas 
šeštadienis, 2 vai. po pietų. Te
ko patirti kad vaikučiai, kurie 
lanko šias pamokas padarė di
delę pažangų lietuvių kalboje.

Už tokį greh. klebono pasi
šventimą parapi.jonys yra dė
kingi.

Parapijos narys

LAVVRENCE, MASS.
žiemos judėjimas.

Naujų Metų dienoj šv. Pran
ciškaus parapijos jaunimas po 
vad. kun. Juro aplankė “Pa
langą,” kur yra gražus ežeras 
čiužinėti. Šalę koplyčios yra 
kalnas rogėmis važinėti.

Pavaišino p-nai Skusevičiai, 
Jeskelevičiai, LDS. nariai, ku
rie turi puikius vasarnamius. 
Dalyvavo varg. J. Banys ir 
gerb. kleb. kun. F. A. Virmaus- 
\ IS.

Giedojimas.

Šv. Cecilijos choras mokina
si gražiu giesmių, kurias išgir
sime neužilgo, nes varg. J. Ba
nys deda visą savo energiją su
ruošimui bažnytinio koncerto.

T. Linksmutė

PHILADEIPHIA, PA.

Penktadienis, Vasario 4,' 1927

SKYRIUS
DĖL APRŪPINIMO
'MOTINI IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

pllna\negnvo žinoti kodėl tokie puikus 
rezultatai buvo gauti. Eagle Pienas y- 
ra švitriausias. saldžiausias ir riebiau
sias pienas iiiįh-siingai sulietas su gry
niausiu cukrum, kas padaro kūdikiams 
maistą, kada motinos pieno nėra arba 
,io neužtenka.

Idant Lietuvė motina žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle 1’ieuą Borden 
kompanija lietuvių kabioje atspaude 
pilnas maitinimo instrukcijas, išsakan
čias kaip paruošti Borden’s Eagle Pie
ną kūdikiams visokių amžių. Jei nori 
kopijos šitų instrukcijų, teturi išpildy
ti ktųtoną'musų laikrašti telpančio ap* 

.'sjtiinio ir prisiųsti jį kontpanijtii, «> 
istorini prisius visai dykai jas kar
iai puikia knyga.

ku-

yr» 4«trki» 
narte* teteunte Įr tentai 
*r at* >a^a«. kad tai 
jna dabk*a.kxą aa* t» 
riat nepatekai* tafta- 
teipiaia ateini ir lainai 
perrnMaatt.

>
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Gyduolės ir Vaistai
Gali būti gytlytojas išrašys vaistą

tlikiui. Bet rašo tik įn> gero iškvotimo, 
sužinojęs visą padėtį. Kitais žodžiais 
<arj;mt, jis žino kas yra bloga ir žino 
ką jis išrašo. Vaistas yra tik tavo kū
dikiui ir lik ratu tikroms ligoms, todėl 
tas pąts vaistas vargti galėtų pagelbėti 
tavo kaimyno vaikui.

Daugelis kūdikių ai»serga nuo vaistų, 
kurie buvo skirti kitiems.Tas pats vais
tas gali turėti kitokią veikmę ant ki
tų kūdikių. Tik gydytojas gali pasaky
ti ko reikia tavo kūdikiui. Jis pralei
dęs ilgus metus sunkiame moksle, kad 
tą dažjnojtts.

Jl'avo kūdikiui verkiant, bandyk su
rasti priežastį. Nebėgk tuoj prie vais- 
tų skrynutės ieškjtnt kokio nors "rami
nančio sira]H>. ’ Dažtnti tie. sirupai turi 
svaigalų,' kurie kenksmingi kūdikiui. 
Jei kūdikis serga, šauk daktarą. "Na
minės gyduolės”, yra įiertlaug pavojin
gos. Jei nežinai kas yra kūdikiui, tai 
kaip gali jį gydyti.

Per keletą gentkarčių Amerikietės 
molinos auklėjo savo kūdikius su — 
Bordens Eagle Pienu, dėlto, kad šitą 
Eagle Pienę- joms1 buvo rekomendavę 
draugai ir dėlto, kad rado jį užganėdi
nančiu. Bet ant nelaimės dattgeįis A- 
merikiečių ir Lietuvių motinų niekad

a®©®®©®©®©®©®®®®®®®®®©®®®®

I
CHORO REPERTUARAS į ’

Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- i • 
tams $2.00. Už tą pačią kainą į ’ 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU- j j 
LIS. 421 6th St, S. Boston, Mass. $ 

@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
i Daug tūkstančių žmonių kasmet mir- 
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly- 

! kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdo.

Tas būdas yra Hill’s Cascara-Bro- 
mide-Quinine. ,Tis kas žiemą sustabdo 
milionus šalčių — Į 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok ša?, 
tj pribaigti, o sulaikyti gripą. Niekas 
dar nerado geresnio būdo. Visose aptie- 
koše gaunama.
Tikrai Gauk

CASCAW>QUIN1NE
Baudona Dėžė^OM^ su paveikslo

Kaina 30c

r

■»

mes pasiųsime Juros,

tore'1 RIETUVE motina iš Bosto
no rašo: “Aš negaliu penėti 

pati savo kūdikio. Bandžiau 
daugelį rusių prirengto pieno, 
bet nei vienas nepatiko mano 
kūdikiui, kol mano gydytojas 
užraše Bofden’s Eagle Brand 
Coįdensed Pieną, kuris jam lą- 
bai taip patiko ir į yra lengvini 
virškinamas, kaip mano pie
nas.”
Jei Jus prisiusite mums Šitą paskrlbims) 
su Jūsų vardu ir adresu, arba prisiusite 
mums atvirutę, J
dykai, pamokinimų Jūsų kalboje kaip 
penėti Jūsų kūdiki: tai^i vaikų knygutę 
ir kitokios įdomios literataros. Parsiduoda 
visose vaistinėse ir crosernėse.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg., New York, N. Y.

j LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS .
šluomi ^pranešu savo pacientams J>ad mano daktariškas ofisas yra

I Įrengtas papai vėliausios Europiškos mados, turintis savyje naujausiai Iš
rastus klinikos Įrankius, kaip tai:

| J. Artificjališką saulės^ šviesą. kurios spinduliai stebėtinai veikia 
ant nekurtą odos ligų. taip lygiai išgydo prasidedančią džiovos lipą ir

| pradžioje odos vėžį. Taipgi tūri daug reikšmės prie gydymo vidaus lipą 
Ir žaizdų.

( 2. Elektros Įrankiai ir mašinos, kurios'yra pritaikintos dėl gydymo
nervu, reumatizmo fų moterų lipų.

I ”>. Skyrius dėl paslaptingų moterų ir vyrų ligtj. ,,
4. Laboratorija, kurioj yra bandomas kraujas, šlapumas Ir t. t. '

I DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 
12900 Jos-Campau Avenne N. Detroitu Michigan
VALANDOS: 10—52 dieną ir 2—S vakare.TELEFONAS: Arlington 2683.

Dekens New Discovery Ointment
Deksnio Galinga Mostus, kurios pasaulis per šimtus metų* * 

laukė tai jau yra GATAVA.
Deksnio Galinga M ošti s yra sudaryta iš geriausių Ar bran

giausių gyduolių iš visu kraštų svieto girių, visokiu medžių, . 
aliejų', iš žolių, kvieteli ir visokių šaknų. >

Deksnio Galinga Mostis eina per skūrą į gyslas ir darbas) 
į kraują ir būna ilgą laiką žmogaus kūne, tai tokiu būdu išsi
skirsto kraują, sustiprina visą žmogaus organizmą ir išvaro lau
kan visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMATIZMU, RANKU, 
KOJ1J, GALVOS skaudėjimų, šaltį, rankų, kojų tirpimą ir atša
lusio kraujo, ir taip visokius skaudėjimus (tik ne ronas).

Didžiausia laimė pasaulyje kiekvieno žmogaus yra gėrėtis 
sveikata. Didžiausi skarhai honorai ir užsitamavimai nieku yr 
prieš atsakančių sveikųtm

Žmogus nupuolęs ant sveikatos, neatboja nieko, nieks jo ne- 
tieši.ja, viskas jam apmirusiu ir be vertės. Atkreipiant atydon 
bagočius (turtuolius) ne vienas tokis bagočius, neturintis svei
katos atiduotų savo bagotystę su mielu noru bile tik atsikratyti 
ligos. Ir tu mielas Brolau Sesute nekankink savęs ilgiau ale eik 
tuojaus į vaistinyčią ar pas vietinį agentą ir pasipilk Deksnio 
Galingos Mosties, kuri tave išgelbės iš skausmų ir vargų.

Deksnio Galingą Mostį labai rekomenduoja garsingi pasau
lio gydytojai. Kurių Amerikos valdžia pripažino ir užtvirtino 
kaipo geriausių gyduolę pasauly dėl Reumatiškų skaudėjimų.

Garsinam visam pasauliui atvirai ir teisingai už kurias pa
saulis paliudija ir dėkavoja už teisingumą gyduolių.

Tūkstaneai žmonių yra i.šsigydę, o milijonai dar nežino apie 
tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek verta aukso, kiek ji pati 
sveria sulig naudos gyd^io. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00 ir 
15 centų už persiuntimą ekstra.

Deksnio gyduoles parduoda išmintingi Aptiekoriai. 
Klauskite taip: DEKENS NEW DISCOVERY OINTMENT. 
Jeigu negalėtum gauti pas vietinį aptiekorių, tai prisiųsk

liroms šitą kuponą.
----------- i----------------=—.----------- -— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štai ką mums rašo šimtus tokių laiškų su pmlėkavonėmis 
aplaikom iš viso pasaulio kraštų. Žmonės dėkavoja atvirai ir 
teisingai.

Tikntf -sakau stebuklingos DEKSNIO 
gyduolės iš Amerikos. kurios mane iš- 
gelt»ėjo.‘ Turėjau pritrauktą ranką )>er 
Ilgus? Ynetus ir niekaip negalėjau išsi
gydyti ir gydytojai buvo ketinę pinuti. 
Ačiū Dievui ir žmonėms. kurie prirodė 
ir patarė naudoti Iteksnio Galingą Mos- 
li sunaudojau porą dėžučii.^ir likos ma
no ranka sveika. Ačių jums išradėjai 
tą brangią gyduolių, kad jums Polųts 
Dievas padėtą tolinus darbuotis. .»?'

Emilija Rusteikienė 
Kražių paštu* ir -miestas. Lietuva.

Negirdėjau ausimis įhh- 20 metą, bu
vau pas visokius gydytojus ir visokias 
gyduoles naudojau, bet viskas buvo ant 
tuščio, kada išgirdau pagyrimą DEKŠ- 
N JO GALINGt>S MOSTIES pamisliiiau 
sau reikia pabandyti šitą gyduolių. su
naudojau apie tris dėžutes ir dar pra
dėjau girdėti man pasirodė, kad dangus 
trtsidarė aid žemės..nežinojau nei kas 
daryti iš tos linksmybės verkiau ir mel
džiaus už t.as stebuklingas gyduoles.

Tūkstančius sykiu tariu ačiū išradė
jui I>eksniui.

O. l'alulsienicnč, 
Pasvalio Raštas, Talnčkonių kaimas, 
Pasvalio apskritis. Lietuva.

Plytnouth. l’a.. 
Birželio S. 1924 m.

Gerbiamas Tamsta:—
Aš 53 metą senumo vyras, turėjau 

skaudėjimą |>er 2 metu rankose fr nu
garoj. Panaudojau jūsų Galingą Masti, 
dabar esu sveikas. Ir mano moteris 
turėjo šone skaudėjimą j>er daug metų, 
išsitryirtis stt Galinga Mosi imi kelius 
sykius ir nežinia kur'- tas skausmas 
dinąo. Ir velniam .MekvietūTm jttsą Ga
lingas gyduoles.

Su pagarba, .loseph Rnt/utski
533,XE. Alniu St.. Plymoutb. Pa.

Pittston. Pa.. Vasario 18. 1924
Gerbiamieji Tamstos;—

Tariu širdingą ačiū už jūsų Naują 
Išradimą, kuris man suteikė sveikatą 
nš 65 metų amžiaus moteris turėjau re- 
umtHfzmą j»er 17 metų buvau pas viso
kius gydytojus ir naudojau visokias 
gyduoles, kas ką tik sakė. I»et niekas 
negelia" jo.

Pasipirkau jūsų Galingą Mostį pas 
vietinį agentą tik sunaudojau 3 dėžu
tes Galingos Mosties ir atgavau savo 
sveikatą. Ir tariu labai ačių už jūsų gy- 
4uobą galingumą. ___________

Su pagarba, .įtinti Karitskicnė,
14 Stark St.. Pittston. Pa.

New Beit.-tit). <'t.. Situs. 2. 1925
Gttodotini Tamstos:—

Turėjau Hetimatizntą tter ilgus metus 
buvau bandęs visokias gyduoles ir gy
dytojus, liet naudos nebuvo. Išgirdęs 
nu<> žmonių pagyrimą apie jūsų Galin
gą Mostį parsitraukiau panaudojau sa
vaitę laiko, dnbar jaučiuosi tikrai svei
ku jau pradėjau dirbti ir tariu labai 
ačių už jūsų gyduoles. Jus galite pa« 
gailinti šitą mario lnišką-^Hnt pasakyk 
ti kiekvienam jeigu norėtų Žinoti tei- 
syltės apie jūsų gyduoles, tegul rašo jais 
mane ir aš parašau jiems kaip aš sir-: 
gnu ir kaip mane išgydė jūsų gyduoles. 
Dar aš prisiunčiu jums S3.20 <lel 3 dė
žučių Deksnio Galingos Mosties įh> 
81.50. nes aš siųsiu savo dėdei į Eu
ropą šitas st<>bėtinas gyduoles, meldžiu 
kaip greičiau prisiųsti.

Su pagarba. Tony Varanas, 
"►5 Areli St.. New Britain. Conn.

Policistas per kelius metus 
gavau Reumatizmą koj<>s<jS

K:tii»o 
bodamas 
kad oesalėtlavao sykiais nei pastotei _
bnvao pas kelios ;r.vdyt<>jos ir taip 
naudojau visokių pj'duolių. bet gerina 
nebuvo. Mano motina parnešė Ilekstdo 
Galingą Mostį pannodojao apie ketu
rios sykius ir nežinao kor tie Imisųs 
skaudėjimai dingo.
.1. Anderson 
skaudėjimą. Ačių ož gydooles.
------------ —---------------- ilr .ūctue-u K r ui.

Hamilton St.
Hartford. Conn.

O

Salovartė

I

A

“Glušas” s

I
r
1

Nuo visokių apgavikų žiūrėki
te, kad būtų toks paveikslas 
ant dėžutės ir toks pat parašas, 
kaip čia, tada turėsite tikrų gy
duolę.

PASARGA: — '

Ir mano draugus 
taip pat išsigydė šono

HARTFORD, CONN.

Valstija-----------------
DEKSNIS OINTMENT CO.,

* i • * * f

518 Main Street Hartford, Conn. U. S. A.

* Labai puikus lošimui veikalas, 
daug kartų statytas Lietuvos 
vaktybės teatre. Išleido Ir.,N. 
/‘Varpo” dr-ja, New Britain, 
Conn. Kaina — 50c.

Penkių veiksmų komedija
'i
r

L. N. VARPAS
352 Park St., New Britain, Ct

DAILĖS DRAUGIJOMS
- ŽINOTINA

J. B.

«

Visi į balių

Subatos vakaro, vasario 5 d. 
darbininkų balius su dovano
mis. Ateikite visi. Įžanga 35 
centai.

Vyčių Basket-ball

Tą patį vakarų, vasario 5 d. 
M’atorburio vyčiai loš Basket- 
ball su vietos Vyčiais, Katedros 
>votainėje. Pabaigę lošimų vi
sas jaunimas ateis į darbinin
ku balių. Jiems bus nupiginta 
Įžanga.

Taigi darbininkų baliuje tu
rėtų dalyvauti visi ir prisižiū
rėti į laimėtojus ir patys daly
vauti laimėjimo dovanų.

Kvieslys

Teatras — “Kuprotas Oželis” 
r , ir koncertas

Vasario 6 d., <8-tą vai. vakare 
Šv. Kazimiero Mokyklos Sve
tainėje, 331 Earp St., Tins ne
paprastas teatras — “Kupro
tas Oželis” ir koncertas. Ren
gėjai — Šv. Kazimiero parapi- 
,os koras visų to vakaro pelnų 
skiria šv. Kazimiero parap. mo
kyklos naudai.

Apart veikalo “Kuprotas 0- 
želis,” choras išpildys keletą 
naujausių dainų. Dalyvaus gar
sus dainininkas Stasys Baraus
kas. Bus ir daugiau solistų — 
pp. Vitkauskai, p-lė V. Tarei- 
laitė ir kt. Bus pianistų ir 
smuikininkų, kurie parodys sa
vo gabumus. Pasižadėjo tkilv- 
vauli ir Raseinių Magdė su 
naujausiais juokais. Kas no
rės pinčiai dažinoti apie Žu
kauskų, tai malonėkite atsilan
kyti. Sv. Kaz. Parap. Koras

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS 
___ Nei viena tauta negali kilti kultūroje_ir 
gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus mokytas moteris, Taip ir pas lietuvius 
turųbūtt

‘‘Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvplo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautbs vadais. Jei taip nedaropia, tai reikia, 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj.
APtE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YpA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas tūri 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS” ?
866 West Broadway South Boston, Mass.

Nesiųsk pinigų tik parašyk savo adresą ir prisiųsk mums 
šitą kuponą užmokėsi paštininkui, kada gyduoles atneš. 
<iVARANCIJA. Jeigu pasekmių neaplaikvsi j „15 dienų, 
pinigus grąžiname 
Vardas ir pavardė 
No. ir gatvė ____
Miestas

AGENTU IR AGENČIŲ VISUR

i
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ŠOVĖ Į MERGINĄ, PASKUI 
* NUSIŽUDĖ

DORCHESTER, Mass. — 
Tūlas John Finnell iš Som- 
arville, tėvas šeimynos, norė
jo suvilioti merginą iš Dpr- 
chester. Toji sužinojusi, kad 
jis yrą vedęs, griežtai atsisa
kė su juo draugauti ir palie
piam eiti ir žiūrėti’šeimy
nos.

Jis vistiek sueidavo ją ir 
visokiais būdais grąsindavo, 
bet mergina jam pakartoda
vo pirmiau duotą parėiški- 
iną.

Galutinai jis nutarė baigti 
komediją tragedija ir vasa
rio 2 d. vakare nuėjo pas

APDEGĖ ŽYDELIUI
BARZDA

Puldamas nuo kopėčių nutrau
kė gaso prietaisas^

Izraelius Goldstein’as, gyv. 
po numeriu 322 Chelsea St., 
East Bostone užsimanė pa- 
fiksyti gąso šviesą, kad jo 
pačiutei, kuri kitame kam- 
ry serganti gulėjo būtų dau
giau šviesos. Palipęs ant ko
pėčių fiksino. Pafiksinęs 
norėjo išmėginti. Vos tik 
spėjo uždegti, neteko lygsva
ros ir nuo pirmojo laipto 
puolė žemyn. Bepuldamas 
susigriebė už degančio gaso 
prietaiso nuo kurio ir užsi
degė jo barzda ir taip su vi-
su prietaisu nupuolė allt .mergino į jos namus i>o nu- 
grindų. Barzdai degant, ap- l,ueliu 19 Mt' Venl0n 
degė ir veidas. Nusigandęs i,>?«C klausi"1«tuo- kad mer- 
žydelis išbėgo ant gatvės!?'1“ ?avo k‘dli,s,kulkaS.U' 

šaukti pagelbos. Užgirdęs j 
riksmą policistas atbėgo žy-| 
deliui į pagelbą ir rado jo 
sergančią moterį apsvaigusią 
nuo gaso. Tuojau ją nuve
žė į East Boston Pagelbos 

, ligoninę, kuriją,padėjo ant 

pavojingųjų sąrašo.

LENGVŲ PIRBTELIŲ 
JAUNIKAIČIAI

Prisikalbėję panelę 
pavogė $100.

' Du jaunu vyruku pasisukę 
į vaisių krautuvę ant kampo 
Shawmutt Avė. ir Dover St. 
saldžiais žodeliais prakalbi- 
įio krautuvės kasierką ir jai 
ųematant smailiais piršte
liais nukniaukė $100. Pas
kui atsisveikinę patraukė sa
vo keliu ir dingo. Panele ap
sižiūrėjus pasigedo pinigų, 
bet jau buvo po laikui.

Vietos, i

kun? jfFc -.Steakauskgi vtdo- 
yąujaiįįr knrirklai rud§ia£i 
prie, peistątyiK tikybinio 
vęikąlą b Patricija;” ;l;i

‘ K. Kiškis; 't’SLs.

KALĖJIMO PRIŽIŪRĖTO
JAI PROTESTUOJĄ 1

tuo pačiu revolveriu pats sa
ve nusižudė.

4

KORO SUSIRINKIMAS
Vasario 2 d. įvyko šv. Pet

ro parapijos koro susirinki
mas. Komisijos išdavė ra
portus iš savo darbuotės. '■»

Prisirengimas prie būsian
čio koncerto, kuris įvyks va
sario 27 d.,;eina sparčią}. Ko
las mokinasi daug nauju dai
nų. Šiame koncerte bus daug 
Įvairenybių.

K^dklSKlS, h. iJUJS. luffys 
ir gtervį; darbuotojas diri$a 
ųauįįąĮSr z>'
šakąmutę, ĮĮtįšU-pi

BMiųl natriai4 -scenai j&c^i- 
niiis^»i .«•- . j /■

TŽėfcbos šviesomis ii'Mš^P 
įvairiais scenai? .dalykėliais 
rūrūpiiiąsi keletą^ parapijos 
berniuku.

ga

Korintas

IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS 
f ' 4

"Bus Pilnųjų Blaivininkų 
49 kp. sekmadieny, vasario 6 
d. 8:45 vąl. ryte. Nariai su
sirinkite kiek anksčiau, kad 
galėtume susitvarkę eiti “in- 
corpore” į bažnyčią ir prie 
šv. Komunijos. Tuoj po šv. 
mišių visi nariai panaujins 
blaivybės apžadus.

• <

redaktorių Kaltas
UŽ ŠMEIŽTĄ

Aukštesnio teismo prisai- 
kinti teisėjai šiomis dieno
mis išklausę kriminališkos 
bylos, kurioje buvo kaltina
mas Bostono dienraščio “Tė- 
legram” "redaktorius En- 
wright už patalpinimą buvu
sio majoro Gurley karikatū* 
ros ir editorialo “Prasiblai- 
vyk,” rado jį kaltu. Didžiau
sia bausmė yra du metu ir 
pusė į kalėjimą arba $1,000 
pinigais už kiekvieną apkal
tinimą. Po išnešimui verdik
to “kaltas” kaltininko advo
katas Sullivan pranešė, kad 
jis bylą paveda Aukščiau
siam Teismui išspręsti.

Šeštadieny, vasario 5 d. 2V z

vai. po pietų bus paskaita ir 
paveikslai vaikučiams. Tad, 
visi vaikučiai ateikite į po- 
bažnytinę svetainę skaitlin
gai. įžanga 10 centu.

Charlestovvn ir Massachu- 
sefts Pataisos kalėjimų sar
gai ir prižiūrėtojai proĮes- 
tuoja prieš Gubernatoriaus 
FuĮler pasiryžimą pertvar
kyti j ųj ų ai gas. Jie nęt atsi
šaukė į Legislatūrą reikalau
dami šį Gubernatoriaus pasi
ryžimą sulaikyti, nes kitaip 
gali kilti daug nemalonumų. 
Mamulėj imu sargai ir pri
žiūrėtojai yra susiorganiza-. 
vę ir jie.sako, kad jų ąjgos 
ir taip žemos palyginus su 
pragyvenimu.

Ą - -

PASKAITA IR PAVEIKSLAI
Sekmadienio vakare, vasa

rio 6 d. pobažnytinėje sve
tainėje duos svarbią paskai
tą gerb. K-A-S. Taipgi bus 
ir kintami paveikslai apie 
Rymą ir kitas svarbias vie
tas. Rengia Blaivininkų 49 
kuopa. Įžanga suaugusiems

Valdijba'ZSc.

P^Uruvju Juiku. į
geltonoji spąudty .pr^ę^Mit - 
nuo sandariečių. iri bįdg&nt * 
raudonais bolševikais, pilna 
visokių prasimanymų apie ū 
Lietuvos padėtį ii- jos 
džii>-

Mat, jų kolegoms nepasisą-’; 
kė atiduoti Lietuvą bolševi-' 
ktims, tai dabar nori sukit-^2^ 
Sinti plačiąją visuomenę 
lais ir prasimanymais.

Štai “Sandara” jau rejš-^^ 
kia nepasitikėjimą Lietuvos' 
litu. Tokio nepasitikėjimo"' 
dar nepareiške nė ai-šiausias 
Lietuvos priešas lenkas arba J 
bolševikas. Sandariečiams 
norėtųsi sudrumsti ramybę'- 
Lietuvoje. • -

Sandaliečiu ir bolševikų 
prasimanymams netikėkite. 
Jeigu norite gauti teisingų 
žinių apie Lietuvą — užsira
šykite “Darbininką” arba 
kitą, kokį katalikišką laik
rašti

gš|
»

LAUKIA “GRINORKOS” 
IŠ LIETUVOS

Šiomis dienomis radio grei
tumu aplėkė žinia So. Bos
tone apie atvažiuojančią iš 
Lietuvos lietuvaitę p-lę Oną 
Razvadauskiutę, Jono Gli- 
neckio pusseserę. Jos jau 
laukia nuo sausio 30 dienos. 
Ji yra dar “sweet sixteen,” 
tai* vietos-jaunikaičiai puo
šiasi, kad tik gražiau išro- 
džius ir su nekantrumu lau
kia jos atvažiuojant. Girdėt, 
kad net ir subečino, kuris•
pirmiausia turės laimės ją 
pamatyti. I

TURIME GAUTI IKI KOVO
nnjMAC niVMf

I

Reporteris

NORI GRĄŽINTI 48 VAL.
DARBO SAVAITĖ

Demokratų partijos vadų 
susirinkime vienbalsiai nu
tarta priešintis atšaukimui 
įstatymo ir įvedimui 48 va
landų darbą savaitėje. Šį de
mokratų nutarimą darbinin
kai turi karštai paremti ir 
užprotestuoti prieš tuos? ku
rie mėgina*vėl darbininkus 
pavergti. • ' s ‘

I

•c

Rep.

SODALITIEČIŲ PAMALDOS
Trečiadieny, vasario 2 d. 

7:30 vai. vakare Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje įvyko so- 
dalitiečių pamaldos. Naujo
ji valdyba priėmė ištikimy
bės apžadus. Trys naujos 
kandidatės priėmė" priesaiką 
ir 8 nau jukos pareiškė norą 
įstoti į Sodaličių draugiją.

Žmonių buvo pilna bažny
čia. Gražų ir turiningą pa
mokslą pasakė gerb. kun. F.

1 W. Strakauskas.
I

j . .
VISI RENGIASI Į PARAPI- 

' JOS SALIŲ

Jaunimas ir senesnieji 
smarkiausia rengiasi į para
pijos balių, kuris įvyks vasa
rio 5 d. š. m. parapijos sve
tainėje. Bus “first clasą” 
orkestrą, kuri griežš naujau
sius lietuviškus ir ameriko
niškus šoki ils. Fasižymėju- 
sios šeimininkės gamina ska
niausius valgius, kad tik pa
tenkinus svečius ir viešnias. 
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Subendrinkime sanb pajėgas priekio
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taip svarbaus ir kilnaus organizatyvio 
darbo, naujų narių it naujų “Darbinin
kui” skaitytojų rinkimo;
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VISO SKIRIAMA'24 DOVANOS
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Pirmą dovana $50 auksu arba $100 vertės knygų 
Antra ” $25 ” atba $50 ” knygų
Trečia ” $10 arba $20 ” knygų
Ketvirta ” $5 ” arba $10 knygų
10 dovanų po laikraštį “Darbininkų” vienam^netui 
10 dovanų po dolerį arba ųžįdu dolerių vertės knygų
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PARĖDŲ ŠOKIAI
L. Vyčių Naujos Anglijos 

Apskrities taip vadinami # 
FORMALŪS ŠOKIAI bus ’ 

vasario 26 d. Munieipal 
Building salėje, tarpe “G” 
ir “H” gatvių ant Broad- 
way, So. Boston’e. Prądžia 
8 vai. vakare. Antradienio’ 
vakare rengimo komisija tu
rėjo pasitarimą ir priėjo prie 
išvados, kad šiuos šokius pa
darius nepaprastus. Nutar
ta t i kietus -pardavinėti iš-
anksto ir tik poroms. Žino- / 
jna, čia aiebūtinai turės būti . 
vąikinas ir mergina, bet gaG •- 
lės dvi mergini arba du vai- j, 
kinu. Taip, kaip kam pa
togiau. Pageidaujama, kad / 
vaikinai ateitų pasirengę siĮ,.r-5 
Tuxedo suits. Bet, tas tik 
pageidavimas. Niekas neiš
varys ir paprastu siūtu pasi-
rengusių vaikinų. Komisi- ,, 
jos vienintelis noras yra su-.^ 
traukti kodaugiausia jauni- 
mo. Lauksime jaunimo Ir 
senesnių ne tik vietos, bet ir .<3, 
iš apylinkės kolonijų.

Būtų labai gražu, kad su
važiuotų jaunimas iŠ visų N. 
Anglijos kolonijų. Sudary
kime aidimus ryšius ir suei
kime į artimesnę pažintį, kad 
sustiprinus mūsų veikimą, 
Šiuose šokiuose bus vienas iš 
geriausių Gillette orkestrą.

Rengimo Komisijai^.i 
r ■ * fį&S

CAMIRI08E, MISS.: 1

Darbininkai sueikite
L. D. S. 8 kp. mėnesinis.'  ̂

susiriiikimas bus vasario 8 <L 
7:30 Vai. vakare, parapijos 2 
svetainėje. Į

Šiame susirinkime turėsi- W 
me daug svarbių reikalų ap-, 
kalbėti. Ateikite visi ir taip-- ^ 
gi atsiveskite naujų narių. *

Valeigba
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REIKALINGAS 
VARGONININKAS f 

gerai žinąs savo amatą* Dėlei 
sąlygą, kreipkitės prie REV. J® 
E. J. GRIKIS, 396 Church St, 'M 
New Britain, Conn. (V.4-8)'——■ ■

REIKALINGAS - Ma|l Mk 
▼o ąmatą WĮ»nininkM. Są. 
lygų dėlei kieipkftta prie: Ber^ > 
Aug. Petraitis, 105 Matu 8t» 
AthoLMau. *
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L. D. S. Reikalai
l ---------------

DARBININKįĮ BALIUS SU 
DOVANOMIS

LŪS. N. A. APSKRITIES
SUVAŽIAVIMAS

 PA R B ININ

BRO ADW A Y THE ATRE
South Boston, Mass. Broądway and F Street

bS , Penktadienis, Vasario 4, 1927

SEKMADIENY, VASARIO G — KONCERTAS IR DU 
ĮDOMŪS PAVEIKSLAI

Juokeliai
SUSIKALBĖJO

4

i A-

REIKALINGOS 2 MOTERIS
prie siuvamų mašinų dirbti. At
sišaukite: BAY VIEW CAP 
CO., 279 Dorchester St., South 
Boston, Mass.

DAKTARAI

HARTFORD, Conn. — šios 
kolonijos lietuviai darbininkai 
rengiasi prie nepaprastos pra
mogos, kuri bus vasario 5 d. 
parapijos mokyklos salėje', 
kampas Capitol Avė. ir Broad 
St. Svetainė bus atdara nuo 7 
vai. vakare. T>e abejo visi žin- 
geidanja, kas ten Ims ir ar vin 
tą nueiti. Verta ir dar kartą 
verta, nes bus linksmiausias 
balius su dovanomis. Įžanga 
t ik'35 centai.

Griežš viena iš garsiausių or
kestrą Bronio Zavadskio, nau
jausius ir seniausius lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Be to. bus skaniausių užkan
džių ir gėrimų.

Visas to vakaro pelnas ski
riamas kataliklškam-darbinin- 
kiškam laikraščiui “DARBT- 
NINKUT.”

Bus Vasario 20 d. š. m. 1 vai. 
po pietų, pobažnytinėje svetai
nėje, Rogers St., Lowell, Mass,

Šis suvažiavimas bus svar
bus. Taigi kviečiame skaitlin
gai suvažiuoti nuo visų ši^ap- 
<tlrričin Irnnnn

dienotvarkio
skričio kuopų.

Svarbiausiu
klaus’imu bus L. D. S. vajus ir 
Katalikų Seimas, kuris bus va
sario 22 d.

LDS. kuopos, kurios neišga
lėti! prisiųsti atstovų į suva
žiavimą prašome prisiųsti nors 
raštu inešimų ir raportą apie 
savo veikimą.

LDS. N. A. Apskr. Valdyba

MONTELLO, MASS.

Pirmadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny

Ketvirtadieny, Penktadieny 
šeštadieny

VASARIO 7—8—9

DIPLOMACY
— su —

BLANCHE SWEET

F9REST HAVOG
— su —

PEGGY MONTGOMERY l

VASARIO 10—1 1—12

TVVINKLE-TOES
— su —

COLLEEN MOORE

NIGHT OWL
— su —

REED H0WES

Pinnadieny, Progų Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalų 
Bandymo Vakaras

Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Vai. Po Piet, 6:30 ir 8:45 Vakare.

Šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., O 
Vakare 15c., 20c., ir 25c.

TAI BŪT KITA RODĄ
Švietimo ministerijoje, už 

prašantį vietos mokytoją, gera
širdis užtaria:

-— Jį verta priimti, jis yra 
didelis vaikų prietelis.

— Kad jis būtų socialdeipo- 
kratų ]>rietelis. tai būt kita ro
dą, — atsako didelis ]>onas.

Pataikauti lengviau, negu 
pataikinti.

|

R0XBURY
Iš priežastie-; mirties parsidu<Hla grei
tai. du mūriniai namai 16 šeimynų. Vi
si įtaisymai, šiltas vanduo, geroj vietoj. 
Mažas iupšimas. lneigų nu-iiiui* įšsltMl. 
.Kaina SlS.ūoo su lengvom išlygom; M. 
•T.H T’i >111». 2111 \Vasliington Si.. Ko\ 
imry. Mass. t V.1-4)

BRIGHTONE BARGENAS
> šeimynų k.donia! stail įminus po 5 

kambariu is risepšin ols. mi visais :i;iu- 
i.atnios ma.Jos Įtaisymais, prieky ir Už
pakaly piazai. gražioj ir patogioj vie
loj. Turi būt greitai panluotas. Prekė 
$13.130, ant lengvų išlygų. V. 1’. TAN
KUS,. 3G6 Broadivay. So. Boston, Tel. 
S. B. 2027. (V.l 4)

ADVOKATAI

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST.A.GALVARISKI
(GALLNAUSKASV J

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 Iki-12 ryto." 
nuo 1:45 iki 5 :2O po plot ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventę dieut^j^asalfiS* 

1 sitarimą. ‘

Tel. Brockton 5112
DANTISTĄ S «

I

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) < 

Sekmadieniais po pietų x 
705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad Street)

<s
Užtikrinam, kad atsilankę 

tikrai galės linksmai laiką pra
leisti ir dar laimėti dovanų, 
kurios bus atmintinos per vi
sus metus, štai jo:s

1) Kiekvienas užsimokėjęs į- 
žangos 35 centus su tuo pačiu 
tikietu turės progą laimėti lai
krašti “Darbininką” metams, 
kurio kaina $4.50.

2) Antra dovana laikraštis 
“Darbininkas” arba knygų 
tos vertės tam, kuris geriausiai 
pašoks “Vilniaus valcą;”

3) Trečia dovana laikraštis 
“Darbininkas” pusei midų 
tam, kuris geriausiai pašoks 
“Kaimiečių valcą;”

4) Ketvirta dovana laikraš
tis “Darbininkas” pusei metų 
tam, kuris geriausiai pašoks 
“Al oz ū r i š k ą j m >1 k ą; ” ’

5) Penkta dovana baksas sal
dainių tam, kuris geriausiai 
pašoks lietuvišką suktini.

Taigi, šis balius bus vienas iš 
linksmiausių ir daug kuo skir
sis nuo kitų pramogų.

Svetainė didelė ir gražiai pa
puošta talpina keletą šimtų 
žmonių. Be to. turime žinių, 
kad į ši balių atvažiuoja iš a- 
pylinkės kaimyniškų kolonijų 
jaunimas ir senesnieji. Jų pa
tikimai vietos darbininkai kuo- 
sniarkiausiai rengiasi.

p. Burke 
Programa bus Į-

Apart di
lius solo, duetų,
sekstetų. Tokio

Darbininkų koncertas

Vasario 6 <k, 7:30 vai. vakare 
Įvyks vielos LDS. 2 kuopos tu
riningas koncertas, kurio pro
gramą išpildys didžiulis šv. Ro
ko parapijos koras, 
vadovaujant,
vairi ir turininga, 
dž.iulio koro 
kvartetų ir 
koncerto dar pas mus nebuvo.
Tad, kviečiamo vietos lietuvius 
ir lietuvaites skaitlingai ateiti.

Visas to vakaro pelnas ski
riamas mūsą organo 
ninku” reikalams, 
spauda yra vienas iš 
siu įrankių kovoji' : 
darbo žmonių išnaudotojais ir 
priešais. Tad atėję į šį kon
certą no tik kad turėsite progą 
išvirsti gražių lietuviškų daine
lių. bei taipgi paremsite gerą 
daibininkišką spaudą.

Kvieslys

> “Darbi- 
Šiandie 

svarbiau
si! visais

VVORCESTER, MASS.

i

"VVaterburio jaunimas atva
žiuoja lošti Basket-liall su vie
tos jaunimu vyčiais. Pabaigę 
lošimą visas jaunimas ateis Į 
darbininkų balių ir dalyvaus 
laimėjime dovanų.

LDS. KIS kuopa laikys susi
rinkimą vasario (» <L. luojaus 
po sumos Aušros Vartų para
pijos bažnytinėje salėje. Tad. 
visi nariai meldžiami atsilanky
ti ir naujų narių atsivesti. Di
dinkime darbininkų būreli. 
<aip galėdami, nes tik bendrai 
dirbdami t galime susilaukti 
šviesesnio rytojaus.

J. M. Vieraitis,
L. D. S. Kiš tos kj>. rašt.

MONTREAL, CANADA.

gojo. \ asario .» d. i vai. pri- 
pildykiine parapijinę salę ku
pinai.

L. D S. Vi tos Kuopos

Rengimo Komisija

J.DS. 92 kp. susirinkimas Į- 
vyks vasario (i d. š. m. šv. Ka
zimiero Parapijos Svetainėje, 
3 vai. po pietų:—Prašome ttstį~ 
darbininkų skaitlingai mus’r 
rinkti, nes turime keletą svar
biu reikalų. Apie šiuos reika
lus
kimų.

sužinosite atėję į šį susirin-

'X.

Y. Pundžius,
L. T). S. 92 k p. rašt.

r

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Bnigęs <ln •T’nlvorsitotn 
(SOBh'ELL UNIVERSITY fm A. R 
G. WAS1IINGTON I/NIV. kii LLR.
“Darbininko” Nnme 

(imtros lulw>s)
366 Broadway, So. Bostor 

į __ Rezldpncijn
806 n<\i^nr<l St., CiimbrMgc, Mnss.

Tel. Unlv»rslty 1468—J.

CHESTER, PA.

Susirinkite skaitlingai

LDS. 19 kuojios metinis susi
rinkimas bus vasario (i d. tuoj 
po mišparų^ 7:30 vai. vakare, 
parapijos /etninėje.

J. Kodis, 
L. D. S. 19 kp.

Bedievių sandariečių šlamš
tai pilni nuodų. Žmogui uesp- 
sipažinusiam su vairt?.!?, yra 
pavojinga, nes dėlei rmžmojimo 
labai dažnai išgeria ir nuodų. 
Tas pats ir su laikraščiais, ša
linkis nuo bedievių ir nuo jų 
raštų.

Vienas kelias ramybėn: ke
lias tiesos. — Sheily,

ĮVEDUS NAUJĄ VESTUVIŲ 
ĮSTATYMĄ

— .Jonai, kada bus tavo ves
tuvės su Agota ?

— Atidėjau kėlimus mene
siams.

— Ttli kodėl ?
— Mat Agota ištekėjo už šlu- 

paičio. Prisieis palaukti, kol 
jiedu persiskirs.

l

I
Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS

ADVOKATAS
811-812 Old South Building 

294 Wasliington Street 
Boston, Mass.

Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M.

GYVENIMt) VIETA
37 Gorham Avė., Brookline 

Teleplione Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdien 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienjus. Lietuviai, kad ir 
mažai sukalbantieji angliškai gali 

S kreiptis įvairiais reikalais pas ma- 
c nę. A. F. Kneižio adresas yra toks: 
X308 E. Ninth SU Tel. S. B. 1696.

[4

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrii, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais-spinduliais, kivartz žibu
riu ,thcrmo therepa, ir kitais 
elektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius- savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos
nuo •!) ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

Geriausis Kūdikiams

nieko geresni# ir pagel-

Nuo užkietėjimo viduriu, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
tingesnio.

Pareikalaukite veltui duo
damos pavyzdinės bot’kutės 
BAMBI NO. Mes norime, 
kad jus iibandytumet jį!

VELTUI! VELTUI!

F. AD. RIC7ITER & CO. 
Be-ry & So. 5’h Sts.

Brocklyn, N. Y. •
35c. vaistinėse.

RŪPESTINGAS VYRAS 
(Teatre)

— Onyte, mieliausioji, ar ta
vo kėdė patogi?

— O taip, visai gera.
— Ar nešalta, ar nejauti 

skersvėjo, dūšele?
— Ne, Vineuti.
— Ar gerai matai, kas sceno

je' dedasi ?
— Taip, balandėli.
— Na, tai kelkis ir užleisk 

man savo vietą.

VERAUKA IR VIŠJNSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

•• •

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

^5 Broadway, So. Boston
Oįsio valandos:

nuo 9 Ud 12 njle ir nuo 1:30 ihi 6 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, tiip-gi seredomis nuo 

12-tos dienų užjįarytas

U.
J
f

--Sk5

DIDELIS VASARIO NUPIGINIMAS
VISUOSE DEPARTMENTUOSE

Kaikurie dalykai iš daugelio Bargenų

Patogi lova, springsai ir matrasas. visi trys daiktai $24.75. 
Geras pirkimas. Ateik ir pasižiūrėk.

THE JAMES ELLIS FURNITURE CO.
405 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

KRAUTUVES

NAUJA ŠEIMININKĖ
— Net keturis kotletus tams

ta kepate! Nejaugi tamstos vy
ras taip daug valgo

— Ne tame dalykas. Žinai, 
aš nemoku jų taisytu tai iš visų 
keturių nors vienas gal gerai 
išeis.

NEVIETA TARP PADO
RIŲJŲ

Apie Prūsijos karalių. Fri
drichą. pasakoja toki atsitiki
mą. .lis aplankęs kalėjimų ir 
teiravosi kiekvieno kalinio, už 
ką jie nubausti. Kiekvienas 
kalinių teisinosi esąs nekaltas. 
Tiktai vienas tų kalinių atvirai 
prisipažino pavogęs ir teisingai 
bausme kenčiąs.
♦ ‘ *

Karalius užsirūstinęs užsi
puolė ant jo:

Kaip tir, vagie, drįsti čia 
padorių žmonių drangijo- 
Tau čia no vieta. Tuoj 
lauk iš čia...

Imti
: i«*?
, man

Tki2tąyJ?2s kalėjimo viršinin-

I
į

t*

$ 

$

SOUTH BOSTON, MASS. 
irbl 1?”3 S

4

iperkam, parduodat ir išmainom na
mus. ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
/ničernes, bekernes'ir restorant us. In- 
šiūrinain (apdraudžiami’) namus nuo 
litrui, s ir nelaimiu, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodam ang
lis, koksus ir malka*. Išraudavo jam 
kambarius. Užlaikome kaniarninką, 
arkitektą ; padarome planus <1.1 bu- 
dayoto ju ;
jus, stogdengius, plumberius ir . 
trikininkus.
pirmu ir 
teikiam 1
v 6

užlaikomo namu taisvto- 
lek- 

Skolinamc pinigus ant 
judru niorgičU). Teipgi su- 

.•gališkns patarimus per sa-
::<l\okatą visokiuose reikaluose, 

kaip (ai: pirkime ir pardaviau \ isolcio turto ir f. t. Reikab* 
kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY I--------------------------------

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373
F1'11,1 ’

SUPRATLYVAS LANKYTO
JAS

Aplankęs Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimą, vienas aukštas 
ponas pastebėjo nepaprastai 
augalotą ir tvirtos išvaizdos 
kalinį.

-- O tas keliems luotams nu
teistas kalėti ? — klausia direk
toriaus pagelbininko.

Iki gyvos galvos.
— Taip? O jis tikrai savo 

bausmę išlaikys—atsakė il
go mąstymo savo rūšies filoso- 
fingas pilietis.

Res. Tęl. Parkway 1864-W.

Advokatas
JUOZAS CUNYS

5 TEL. So. Boston 0506—W. j g
J UETUVYS DANTISTAS 3

A, L. KAPOČIUS
2251 Broadvzay, So. Boston j
4 (“Keleivio” name) i
* Ofiso y/t-Artdoo ; nuo 9 iki 12, nw j 
>i:3G H! 6 ir oro 6:30 ik! 9 vakare. J
5 Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dien* j 
iSubatomls nuo 9 iki 6 vak. NedS 
žilomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį? i

Lietuvis
414 Broadway, So. Boston

GRAB0R1AI

z iTel. Norvvood 1503 J i

IE. V. WARABOW & CO ;

DR. J.MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sek r et nų ir chroniš
ku vyrų ir moterų ligų ir nuo, 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass. 
Room 7—Tel. Richmond 0668 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
N'edėldieniais iki 4 vai. po pietų

JYVRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

1179 WASHIN«TON STREET
Norwood, Mass.

Rezidencijos Telephonns: 0779-R K 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

LletuvtSkas Graborlos, balsanuoto-
Ma, Real Kstate ir Pnbllc Notaras-

258 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Realdencija 838 Dorchester Areno* 
Dorcbeater, Maaa.

į DAKTARAS EIN, M. D.
! (Europeiškas Specialistas)
I Pirmiau buvęs pirmasPirmiau buvęs pirmas asistentas | 

| Porpato universiteto klinikoj. Per 
Į 11 moty 5|*x-ijalizavosi geriansino- 
| se vokiškuose, rusiškuose, francit- 
S’ ziškuose ir amerikoniškuose hos- 

pitaliuose. Gilini studijavo viduri- 
I nes linus. Kviečia pas save paclen- 
I tus. nepaisant kaip ilgai arba kaip 
• giliai liga yra įsigalėjusi. Atl.vįfi- 
l nimas gan vidutiniškas. Valandos: . 
♦ 12-2: (>—S ir pagal susitarimą. | 
Į 310 Centre St.. .Tamaica Plafn, Į 
> Mass. Tel. JamrHca 3975-W. |

I 
t

Ofiso Telefonus Universlty 8831-VV 
Reaidcncijos Tel. University 8831-R

D. A. IALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 
448 Ir 983 CAMBRIDGE STREET

CAMBRIIHĮE. mass. |

I

I
Ros. Talhot 5863

i P. J. AKUNEVIČIUS j
Lietuvis Graborius Į |

ri 820 E. SINTH ST.. SO. BOSTON Į i 
,! Tek S. R. 4496 j ‘

J. J. ZABARAUSKAS
0PT0METRISTA8 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Bocton 
Ofise tik vakarais


