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EINA ANTRADIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS

MIRĖ LIETUVOS PATRIARKAS
% ,

Visa Lietuva Gedulo Rūbuose AUDRA KALIFORNIJOJ

Laidotuves Vas. 21
Washington. — ŠEŠIOLIKTĄ (Lietuvos Nepriklausomy

bės dienoje) VAKARE VILNIUJE MIRĖ DR. JONAS BA

SANAVIČIUS. LAIDOTUVĖS BUS 21 D. VASARIO VIL

NIUJE. MINISTERIŲ KABINETAS NUTARĖ PASKELB
TI PENKIŲ DIENŲ GEDULĄ. *

Bizauskas

Kaunas. — MIRĖ BASANAVIČIUS.—Romanas.

BANDITAI LENKIJOJ VĖL ŽEMĖS DREBĖJIMAS
KATTOWITZ. A. Silezi

ja.—Ginkluoti banditai už
puolė gatvekari ir apkraus- 
tė bevažiuojančius pasažie- 
rius. t

Iškrėtę pasažierius. prisi
krovė kišenius laikrodėliu, 
pinigų ir kitokių daiktų, pa- 
rumio. »•*- •

LENKIJOS VIDAUS IR 
UŽSIENIO SKOLOS

“Monitor Polski” paduo
da oficialinį pranešimą apie 
Lenkijos užsienių ir vidaus 
skolas. Tuo pranešimu, 1927 
m. sausio 1 d. Lenkija sko
linga Amerikai 213,000,000 
dolerių, Anglijai — 1.000.- 
000 svarų sterlingai. Pran
cūzijai—1,000,000.000 fran
kų, Italijai—454,000,000 li
rų, Švedijaį—6,000,000 kro
nų, Šveicarijai—88.000 fran
kų. Be to, einant Innsbruko 
protokolu, kuriuo iš buvu
sios Austrijos Vengrijos im
perijos kilusios valstybės 
perima ir buvusios imperi
jos skolas, Lenkijai tenka 
sumokėti 66.000,000 ir 23,- 
000,000 aukso kronų. Vidaus 
skola sudaro 4595 'milijonų 
zlotų. Tuo būdu, šiais da
viniais, kiekvienam Lenk i- 
jos gyventojui tenka 13 dol. 
valstybės skolos.
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MAŽA UPELĖ PRANYKO

91 žuvo, 26 namai subirėjo 
Jugoslavijoj

BELGRADAS, Jugosla
vija. — Stiprus žemės dre
bėjimas sunaikino 26 namus 
ir užmušė 91 asmenį Ljų- 
binje, Herzegovinoje, toje 
pačioje vietoje kur buvo 
drebėjimas sekmadieny ir 
užmušė apie 100 asmenų ir 
sunaikino 200 namų.

Maža upelė pranyko susi
judinus žemei.

Valdžia visais galimais 
būdais stengiasi aprūpinti 
nukent ė j tįsius gyvei it o j u s.

DVIDEŠIMTS SEPTYNI 
ŽUVO AUDROJE

šimtai šeimynų liko be 
pastogės

v-už
kas 
.! ū -

r.

Kataliku Kunigas Duos šliūbą 
Calles’o Dukterei

JONAS BASANAVIČIUS

CIVILIS KARAS KINIJOJ 
‘ DIDĖJA

LENKIJA GAVO SMARKIA 
ŽANDfNĘ

r.’

t
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Kantoniečiai Supliekė
Shanghai Ginėjus

----- SI 1AXGIIAL—šis mies- 
N FRANCISCO. — tas vėl pateko Į rankas su- 
jūrių pakrašty gy- kilėlių kantoniečių. Jie su- 

i skaudžiai nukentč- pliekė Maršalo Sun (’huan- 
potvinio. I'ang armiją ir nustūmė net
šimtai šeimvnų pie-dJ3 mylių nuo Shanghai 
alv Venice bekiiant miesto.

ORLAIVIAI IR JŪREIVIAI 
NIGARAGUON

AVASHINGTON. — Dė
de“ Šamas pasiuntė“ 6 orlai
vius, su 90 išlavintų karei
vių ir 10 oficierių iš jūrei
vių korpuso ir kompaniją iš 
100 jūreivių Nikaraguon, 
ustiprinimui žemesnio.je) ad

mirolo Latimer, jėgas ant 
Centralinės Amerikos van
denų.

Orlaiviai apginkluoti ka
ukolėmis ir bombomis.

Tas parodo, kad Jungti
nės Valstijos ruošiasi su- 
stiprinti savo poziciją ir nu
malšins sukilėlius, kurie ar
do taiką ir ramybę tame 
krašte.

KINIJA UŽ NUSGINKLA 
VIMA ANT VANDENS
TOKYt^ — Kinijos val

džia karštai pritaria Jnugt. 
Valstijų Prezidento Cool- 
idge’o sumanymui.^ suma
žinti karines jėgas ant van
dens.

Taipgi pritaria šaukti 
konferenciją. Oficiali atsa
kymą. prisius už kelių die
nų.

i

BERLYNAS. — Vokieti
jos valdžia užginčijo visus 
Lenkijos prasimanymus dė-< 
lei. nutrūkusių ekonominių 
dervini.

Vokietijos vąlstyįiės sek
retorius sako, kad Lenkija 
sulaužė lapkričio mėli, pada
rytą sutarti ir kad Lenkrr 
jos paskelbtos žinios būk 
tos derybos nutrūko dėlei 
permainų \’okietijos minis- 
terin kabineto yra melagin
gi IS.

Vokietija reikalauja, kad" 
Lenkija grąžinti] jos pilie-1 
čianis teises.

J
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'kariuose. Uoliau provincijo
je pasirodė nauji ženklai 

'smarkios kovos tarpi* Pe
iki ng'<> ir nacionalistų val
džios. Laukia tik progos 
pulti vieni kitus.

Vieni ir kiti nori užimti 
vadovavimą valdžioje.

Susistiprinę nacionalistai 
nukirto komunikaciją prie
šininkei armijai tarpe Yen- 
?ho\v ir llaugcliovv ir jau 
tik 18 myliu iki to turtingo 
miesto su 800.000 gyvento
ji! •

namų Long Beacliiuose.
Visi keliai ir laukai 

lieti ir vanduo plauja 
tik pasaniaišo ir neša i 
ryt gelmes.

Susisiekimas sutrukdytas 
ir visai negalimas.

Šimtai serga ir jau 27 žu-’ 
vo inio audros.

Kaikuriosc vietose van
duo nuo 5 iki K) pėdu gi-

DIDELI NUO^OLIATDeL 
MIGLOS

KINIJOS ATSAKYMAS
TAUTŲ LYGAI
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Reikalauja Ištraukti Ginkluok 
tas Jėgas

-ia

Mirė Jonas Basanavičius. Ar yra Lietuvis, kurio širdis 
neliūdėtų išgirdus tą liūdną pranešimą? Ilgai jis gyveno, virš 
75 metus, bet ar per visą tą ilgą laiką yra jis kam įsipykęs? 
Ne! Myli ji katalikai, myli jį laisvamaniai, nekeikia jo net 
bolševikai. Tas, kurs pirmutinis pradėjo kurti Lietuvių šir
dyse Tėvynės ir Lietuvių kalbos meilę, miršta tuomet, kuo
met tos meilės ir susiklausymo taip mažai tesimato Lietuvos 
sūnuose, kuriuos jis prikėlė iš tautinio miego, kuriuose stengė
si sukurti meiles ir pasišventimo jausmus.

Per amžius miegojusią Tautą jis pradėjo žadinti iš tautinio 
miego įkurdamas 1863-čiais metais “Aušrą,” ir jo darbas neli
ko bergždžias. Jis buvo pirmutinis tautinio susipratimo žadin
tojas; jis buvo vienas pirmųjų politinio susipratimo žadintojas, 
nes 1905-ais metais jis pirmininkauja pirmam Lietuvių Seimui 
Vilniuje.

Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma, bet ne visa. Vilnius 
dar tebėra lenkų vergijoje. Basanavičius mato, kad jo pradė
tasai darbas dar nėra užbaigtas, kad jis dar yra reikalingas Vil
niuje; ir jis lieka Vilniuje, ten dirba, ten ir miršta kai tikras 
kareivis ant kovos lauko už Lietuvą-Tėvyne, čia tai tikrai ga
lima pasakyti: Lietuva, Tėvynė mūsų, Tu didvyrių žemė. Ba
sanavičius buvo tikras Didvyris.

Koks skirtumas tarp Basanavičiaus ir šliupo! Vienas mei
lės, kitas neapykantos nešėjas.

Mirė Vasario šešioilktą, Lietuvos, kurią jis taip mylėjo, 
Nepriklausomybės dienoje. Tikrai simboliškas supuolimas.

Ar nebūtų kurkas geriau, jei mes visi pasektumėm mūsų 
mirusio Didvyrio pėdomis ir pamirštumėm vaidus, kuomet rei
kia eiti Tėvynei į talką.

Bandykim būti ne šliupais, bet Basanavičiais. Juk visi 
mes jį mylime ir gerbiame kaip tik dėlto, kad jis yra Basana
vičius, ne šliupas.

MENTCO CITY. — Ne
žiūrint. kad despotas Gailės 

^žiauriausiai persekioja ku- 
jnigiis ir katalikus, o vis tik 
be jų neapseina ir reikale 
prie jų šaukiasi.

štai sekanti šeštadienv 
Gailės’e) jauniausios dukters 
jungtuvėse*, sakoma kad bus 
kataliku kunigas ir duos 
šliūbą Chapultepec palociu-

Turbūt bus civilės ir reli
ginės apeigos.

Aukštas katalikų pralotas 
sako:

“Katalikų Bažnyčia ne- 
’draus savo kunigui duoti 
šliūbą Meksikos Prezidento 
Calles’o dukterei. dėlto, kad 
ji yra katalikė, nežiūrint vi
su persekiojimų.”

Ir vyresnioji Gal les *o d Ilk-, 
tė buvo sujungta kataliku 
bažnyčioje* ir turbūt jr pasi
liks katalike“ kaip kad lig- 
šiol buvo.

♦

ITALIJA NESUTIKSIANTI 
NUSIGINKLUOTI

RYMAS. — Pusoficialės 
žinios paduoda, .kad Italija 
atmes (’oolidgc'o pasiūlymą 
nusiginkluoti ant vandens?ir 
tuo* reikalu šaukti konfe
renciją.

Sakoma. kad Italija ne
įgali priimti tokio pasiūlymo 
iki Franci ja to nepadnry- 

[siaut i.

T
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GENEVA 
pėsi pas Tautų Lygų re i 
Jaudama priversti Britaniją’- 
ištraukti karines j<“gas iš jos 
žemės ir atsakydami i Ly
gos sekretoriaus notą Įrodė, 
kad tą elaro be' jokiu argu
mentu.

Lvga kol kas pasiteisino 
elėlei vėlaus laiko, bet į rei
kalavimą dar neatsakė.

Nesusipratimai aštrėja.

■ »
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NAUJ. ANGLIJOS KATALIKAI NEPAMIRŠKITE SEIMO
JAU NEBETOLI 22 VASARIO

c

Renginio Komisija ir Bostoniečiai rengiasi rūpestingai 
jus priimti Bostone.

Mūsų priešai šiuo laiku triukšmauja šiandien daugiau 
negu -paprastai.

Vieni rėkia jie vieni tiktai tesą darbininkai, visi kiti* 
buržujai. Kiti vėl šaukia, kad niekas kitas kaip tik jie vie
ni tesą tikri patri.jotai. Visi jie protestuoja. Jie* norėtu iš
naikinti visą kas mums brangu.

Tame seime turėsime progos dar syki viešai pareikšti 
savo nusistatymą Įvairiais klausimais, dar tampriau susi- ' 
organizuoti, susipažinti.

Ir atnaujintomis jėgomis stosime i kavą už idealą Die
vas ir Tėvynė! Teisingumas ir meilė!

SEIMO TVARKA ' "

9 vai. iškilmingos mišios ir pamokslas bus šv. Petro lietu
vių bažnyčioje, Fifth St., So. Boston.

10 vai. Seimo atidarymas ir prezidiumo rinkimas.

Tuoj seka referatas apie politinę Lietuvos padėtį.
Po pietų seka kiti referatai sekančioje tvarkoje: 1) Drau

gijų klausimas, 2) Spaudos klausimas, 3) Bendras Katalikų 
frontas ir 4) Jaunimo klausimas.

Po kiekvieno referato bus distonijos ir bus priimamos re
zoliucijos.

Seka rezoliucijų komisijos raportas
Posėdžiai Įvyks šv. Petro lietuvių parapijos svetainei, 492 < 

E. Seventh Street, South Boston, Mass.

Kelrodis: Nuo North ir South Station imkite City 
Point gatvekarį ir važiuokite iki “H” gatvės. Išlipę eikite de
šinėn “H” gatve iki Septintos gatvės ir pasisukę kairėn rasite 
svetainę. Visi tie, kurie bus bažnyčioje, tai pasibaigus pamal
doms su palydovais galės nueiti svetainėn.
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DVASIŠKŲ SKAITYMELIŲ SKYRIUS
’ VEDA KUN. PR. JURAS, L. D. S. DVASIOS VADAS

GAVĖNIOS LAIKOTARPIS

Ba/.nyčia visuomet rūpi
nasi savo nariu laimi'. Mo
kina. stiprina, ragina prie 
gero ir draudžia nuo blogo 
visokiais būdais. Dairios 
Šventės ir prie jit prisiruoši
mai atgaivina žmogų ir ^u- 
.1 i Į, :•> į ■') • • > ' ( U I ( Į ,

■ klojo ant kelio ir šaukė llo- 
isanna.
j Be to paimli šakelės pri- 
|i»iena dorybes bei gerus dar- 
jbus ii- pergales /.etniškose
■ karionėse. Šv.
•reiškimo Knygoje
Vra matęs danguje

• = ii i ii.} nrinkt uju.
,-t o

Jonas Ap
rašo kad 

didžią
st<>\ i nei a,

J d e >• ■<

minčių apeigų ihasiškiai 
giedodavo žodžius, kuriuos 

eDievas kalbėjo išvarydamas 
j pirmuosius mūsą Tėvus iš 

Atmink, 
vsi ir i

pirmuosius mūsų 
'Žemiškojo rojaus. “J 
žmogau, jog dulkė 
dulke pavirsi.’’

i
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PELENAI SIMBOLIS 

ATGAILOS ,

Pelenai, ženklinantieji šios , 
žemės niekystę. yra atgailos, 
simboliu. Pelenai yra ,var-i1’• Kaip 
to.jami Šarmui dėl skalbinbi. 
Jais valo indus; užtrešia 
laukus. Ir mūsų geroji Aib
iniu Baž.nvčia. savo tarnu 
r m
•
IMU 

]kiL 

įkrausime did.eliu^ 1 urtus.

i

Iresnį už mane, aš labjan už 
jkitus mylėjau, kaip ir jis 
mane. Mudu susidėdavova 
šv. mujų gyvenimus skaitv- 

aš apmąstydavau
kančias, kurias šventieji iš
kentė

idė.-1.
■■ mtpelnė

’ dėl I Levo, tai manb'o- 
k.ad j e visai lengvai 

įėjimą i amžinąją

Dievo žinlžiai, kuriuos aš 
skaičiau ir girdėjau, mano 
širdyje įg'hvo tokios jėgos, 
jogį, aš vėl, kaip kūdikis, 
pradėjau just tiesą ir aiš
kiai pažinau pasaulio nie
kingumą ir praeinann be.. . 
Ta apystova. kad aš buvau 
palikini geru knygų d.rau-

I

akomis pildama aut gaivu Jaune. .\š ir labai norėjau gė. mane pakėlė. Aš skai-
šventintus pelenus. pri- pat numirti, ne iš mei- čiau Šv. Jeronimo laiškus.
•"a. jog per algril. : Įlies Jr-s Dievui, kurią aš būčiau ki’iie man Įkvėpė drąsos...“
sime i’orvbese ii' silsi- i'."i!lusi. bet kad lokiu Irum-

didžiu 
aš bu.
: i •1 ? 1 , *
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A’elvkas m ai
pasninkas — G;i\č:>ia • va
dinama Quadrages). A’aka- 
ruose Gavėnia tęsdavosi še
šias savaites. Rytuose seply- 
nias. tai yra šešias savaites 
iki Paimu Sekmadieniui. 
Kaip kur Gavėnpoje diena 
ar dvi savaitėje nebuvo už
laikoma pasninkas: Didžią
ją Savaitę nepriskaityda\o 
prie Gavėnios: bet skaičius 
dieni] pasninko buvo trisde
šimts šešios.

Xuo septintojo šimtmečio 
Gavėnios pasninkas tęsiasi 
keturiasdešimts 
kadangi vieni 
pasninką sept y nesdeši uitą
ja. kiti šešesdešimtąja.. ki
ti penkiasdešimtąja diena 
prieš A’elvkas. tad ano bu
vusio nevienodumo žymės ir 
užsiliko bažnytiniame ka
lendoriuje. Trys 
niai prieš Peleni ją yra 
dinaini Septuagesima 
dieni]) arba Senosiomis 
gavėnėmis: Sexagesinia 
(liemi) arba Sekmadienis 
pirm Užgavėnių: ir Quin- 
iiuage^ime (50 dienų) arba 
Sekmai! i e n i s Užgavėnių.

Bažnyčia ima tąjį laiko
tarpi kaipo prisirengimą 
prie gavėninės atgailos. Mi
šiose vartojama vijolclavi 
rūbai: apsistojamu kalbėti 
aleliuja: šiais sekmadieniais 
nebeskamba linksmoji GLO
BIA. nei pabaigoji' ATiŠiu 
“Tte niissa ėst.” Visos baž
nytinės maldos įirimcna ir 
ragina prie atgailom. •J<>i 
nedarysite n'ga’d
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tai musu sptK-lalybė ir ilgy metų prak-' 
>ika. Darbas artistiškas. Rainos žemos.

M. A. NORKŪNAS
t(‘ I'leasant S:., lunvrence. Muša.

Bedievių sandariečhj šlamš
tai pilni nuodų. Žmogui neap- 
d vižgiusiam su vaistais yra 
;?.vojinga, nes dėlei nežinojimo 

labai dažnai išgeria ir nuodų. 
Tas pats ir su laikraščiais. Ša
linkis nuo bedievių ir nuo jų 
raštų.

• »I
ie I: i

< i'avo 
los ' 

iliais 
Įilami 
Įllos.

Laikui bėgant ir šiaip 
kintieji prisijungdavo prie 
verkiančių ji] laike paba iš
tvino pelenais. Nusižemini
mas ir atgailos reikalas ją 
'skaičių vis didino. 'Ik-iip 
ikad 1691 metais^ Benevenio 

i liko nutarta, 
kad dvasiškiai ir svietiškiai, 
Įvvrai ir moterys, atsiklau- 
jpo prieš kunigą, lenktu sa- 
’vo galva pabarstymui pa
šventintais pelenais. Trylik- 
Jtame šimtmetyje jau buvo 

;vjęs visur paplotis būti 
Aigyptietės. .paženklintu pelenais. Pele

niai vis primindavo atgailą 
ąr šios žemes niekniekvste. 
.“Atmink, žmogau, jog dul- 
|kė esi ir į dulkę pavirsi. 
^Didžiuojies savo gražumu, 
iilidžiuojies savo turtais, ke
lies i puikybę kitus žemiii- 

;damas, o užmiršti, kad anot 
j Pranašo žodžių: “Tariau 
i puvėsiams, esi mano Tėvas. 
[Mano broliai ir mano sese- 

gata.vi, 11VS kirminai.“ Baigsiu Šv. 
fPovilo žodžiais.

Knv,vn imas 
(bukliai t 
i 7.ni< )”•’<] 
i Ii ilgus 
jiiau; i ilki i 
ui vašia ir

'. kurs sutvertas v- 
ąal Dievą teisybėje ir 

To dėlei 
kalbėkit 

'kiekvienas su savo arlimu 
1 i<*<a. kadangi mes esame vie-

Žil VČ . I ".■t .-1 ■

i f'l 'e. tl i . y įl'. ' >:l- .

•ū »aU. galvomis p'. ’- - 
api’oaišlytomis, pra- 

praeivius melstis

. < ii
♦ ‘H B !l

■ i n' -mykę 
palmes pa-

■ I

; ii a.’tsi o-
l-U.llj'.'. l’et

• verstos į pclenjis mums pri- 
imena. jog negalime pelnyti 
(dangaus be nusižeminimo ir 
(

j i>risimarnumu.
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KNYGA ATVERTĖ

pietą. įSantaryboj

Sekmadie-
va-
(70 

vuz-
(60
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PELENŲ DIENA

mą n
Yil).

Dovido dūko" Tamara
>id;i vė 
geiduliams ir pasielgė neua- 
doriai. Už tai Ammmas bu
vo užmuštas, gi Tamara.
• *

<<
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pa
sago brolio Amnono

Sykį Jonas Kolumbinas 
pavargęs nuo dp.rbo sugrįžo 
■ lamom Jo moteriškė da ne 

jtu rėjo pagaminusi
Jis užpykęs trenkė duris ir 
inėięs i kitą kambarį pradė
jo plūsti. *\!<>teriške gra
žiai prašė palaukti keletą 
minučių. Užbovijinnii ji pa
davė pasiskaityt i knygą .Ta i 
^uvo aprašymas gyvenimo prig 
Sv. Marijos Aigypt ietės. 
Jonas paėmęs knygą telž.” i 
moteriškę, ši pasilenkė ir 
knyga pralėkė pro jos gal- 
V;J.

Kantri moteriškė nei lū- 
•ni nepravėrė. Jos susival
dymas sujaudino Kolumbi- 
ną. Susisarmatijęs paėmė 
knvgą. atsisėdo ir 
vartyti puslapius.

— Joneli, pietiU 
prašau valgyti.“

Jonas susidomėję 
prašo kantrios moteriš 

valandžukę iki 
skaitęs (kilį. i" 
permaina. IV

IU ktei'< 'f 
na. baigs 
būki i nga

* “ T

v •

paraginda- 
“misivilkti pagal pirm- 

pasielgiiną senąjį 
.geiidauti per apgau- 

pageidimus. AUi 
gi jūsų išmaiįvmo 
apsivilkite įiaiijti

>d.

I

Pirmoji Gavėnios diena 
vadinasi Pelenų diena. Baž
nyčia pradeda pasninko ir 
atgailos laiką pašventinda
ma pelenus ir pabarstvda- 
ina .jais tikmėntpt galvas, 
idant priminti kiekvienam 
žmogui jog dulkėmis esame 
ir dulkėmis vėl pavirsime.

Iš kur kunigai ima tuos 
pelenus { Sudegina 

metu Verbų 
užsilikusias
PALMAS, 

i r. 
jais

kunigas 
saga lis 
gaili si į 
visiems,
liks pabarslyti.

Palmės buvo Verbų Sek
madienyje šventinamos at
minimui iškilmingojo Kris 
taus injojiiną į Jeruzalę, 
kuomet žydai paimu šakas

ši i i i i n 
dieniu 
tintas 
indei i 
siaut

pernvk- 
Sekma 
pašven 

supilu ;
prieš pabarsfv- 
žmoniu galvas, 

meldžiasi, kad Vi- 
Dievas sužadintu 
i r aljr a i los dvasia 
kurie tais peleliai-1

■į’ė:. kad 
'nukirstų.

: Ah'du 
j k.: i raštu 
I • - ....
j bausmė 
Iži mi . - 
’v<’va: ’
ai: ržiiiai 1 i 
I imu.i
(pu 
jman 
i i
l

.y iiEinvoN
V per _ %

J KLAIPĖDA \
TAI LOGIŠKAS KELIAS

1O BKII>GE ST.. NEW Y()KK

Plaukte po Amerikos Vėliava

Velykas ir Planuokite praleisti 
Pavasari

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia ldesa į 
LIETUVĄ 

tik S203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Brenien 

’i'.-en tikra ck-ktir-ija išplauks 
; uikiu lai. u

S.S. George Washington
ii New Yorko Kovo 23.

\
U r. 11 ed

labai stebėjovos. 
;.v?. kuriuos skai- 

btivo pašaknę, jog 
ir laimė truks um- 

i : mudu dažnai kartoda- 
• \mžiiiai. mažinai. 

Dažnu kartoji- 
kaip Viešnačiui paliko, 
šiame kūdikystes amžv 

tiesa turėjo būt 
Jdd.omai įspausla.

Imdama dvyliktus 
liūs Teresei papuolė 
kr. riteriški] 
gos ir ji pradėjo skaityti 
su didžiausiu įiasigcrejinm.

I,- atlei-j“Aratio tėveliui iriai labai 
įu prasižengimus. Įi'(‘t iko. — rašo mergele.

Ju- “/"dėl mes turėjome saugo- 
kad jis liepusiebėiu. Aš 
dėjau priprasi pr>e ši- 
m tą veninio, ir šį vdn 

v atšaldė mano geruo- 
orisiketininuis. Aš ne

blogo daugel 
ir nakties valandų

•ipsibai-sčius sau galva pe
lenais, perplėšus ilgą jupą 
ir užsidėjus rankas am sa ■ 
\<> galvos, ėjo balsiai rai’.do- 
d:m>a” (2 Kur. 1:D.

Xiniviečiai buvo labai sn- 
gt (••'. Jų laukė labai skau
di Dievo bausmė. Bet jie 
paklausė pranašo J<mo per
spėjimu. visi apsivilko mai
šais. sėdosi pe!emrns<> ir da
rė atgailą. Ir pamatė Die
vas jų darbus, jog atsiver
tė nu<> savo pikto kelio ir 
nuo nedorybių.. . 
do jiems

Dievobaiminga našlė 
dita. apsivilkus ašutine, nu
barstė pelenus ant savo g 
'■<>< ir parpuolusi kmnpščia

• v Lilės 
j irast ■ 
jimui Oloferno. 
nai išgelbėjo i 
nuo 
Viešpaties 
rin?.

Kantrusis Jobas darė at- 
g-iil i dulkėse ir pelenuose. 
(Job. 42, (iY

< ■

gal - įl>
i;-

rl'

meto-
po ran- 

roinauu knv-

i Viešpatį (J ui1. 9. • )
•To pagelbės pergalė- 

Tr taip ji- 
savo tėvynę 

Syriečią irU^saugojo 
bažnyčią ir alto-

t

i t ok i o 
narnažu 
y- 
liaučiau nieko
I 1 •r ienos
praleist šiuo tokiu tuščiu už- 

ę-i’mimu ir dar pasislėpus 
imto tėvelio. Aš taip buvau 
.pasidavus šiai aistrai, jog 
'maniau negalinti būti pasl- 
ocukiimJ. jei neturėdavau
■ i

lI
Sta

\..

■J

Scknnti Išplaukimui:

ESTONIA ...........1 d. Kovo
LITUANIA-....26 d. Kovo
ESTONIA ... Balandžio 16
Žiniom kreipkitės į vietos 
agentus arba į bendrovę:

CUNARD
Į LIETUVĄ 
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 kiesos sugrąžtinlu 
laivakorčių

I KAUNA IR ATGAL 
BERENGARIA ir 
MAURETANIA........... $211
AQUITANIA................ $215
1 LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS

LAIVAIS — $186.
IS Bostono*

Carmania Vas. 19, Kovo 19 
Laconia — Balandžią 2-rą,

I Lietuvą greitu laiku. Išpiaukinrsi 
kas suimtą. Keleiviai nepiliečial j 
leidžiami be kvotos varžymą. Visi Š 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas Svarumas. Pulkus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentą 
ar | 
33 Statė St, 
Eoston, Mass. 
Cunard Line

Afr. Jo‘\ Tti-ek. 
it;.-; Lines. k-.tDs p.r...s..

k< t urka nu :
<■ ; : :! U- -kt i . t ! .i , ;; li.ly.i/

pu< plaukus iki jūsų na n: i

n> ir B.b kitu laivu United

t v./, kur) Cinted Stati r 
;rni.

iŠ
Į

i ui
I 1 “L

:c.s Lines, kur gausite tok) pat nvprily- 
t; .i aruav.u
Ūtos ai garbi

Kovo mėnesio išplaukimai:
S S. PRESIDENT HARDING

Kovo 2
PRESIDENT ROOSEVELT

Kovo 9
SS. LEVIATHAN

Kovo 19
S.S. REPUBLIC

Ko- o 26
S.S. PRESIDENT HARDING

Kovo 33
Guikite pilii’i iuforniaci.ių

x :< lo> a.;<.nto arba rašykite į

United

s.s.

1

I

p

švel
nu d- 

turinio 
.Tinai prisipažįsta.

ŠV. TERESĖS KŪDIKYS
TĖS LIEPSNOS

Km ai iki] Baž.nvč-ioje dva
sios milžinas ir didi švento
ji 'Teresė ( 1516-1 .,<82 ) bega
lo vaizdžiai apibudina mmu

I

1 " ■ sz—*

I

1 »:• v.m !;\ bei
I

I

I

i

'te JF
Į (KnrAs taksai ekstra)

i

nui

I
i 
i

IAplaukla kožng savaitę 
SthnT^H**** leidimų ir kitų 
informacijų kreipkite* pat

HAMBURG-AMERICAN 
LINE

28 Broadway — New Yorfc

$203
15 NEW YORKO j 

Kauną ir Atgal

LIETUVON IR Iš
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ 

Musų 3 varyklių garlaiviais 
Nkw Yokk (naujas)

H vmbi kg. Dr.i rsi
Ai.iikkt Bm r i.x

IkESOl I 1 E. Rili \X< E.

ir |H>puli:iriški vieno kabio 
laivai.

CI.EVET.AXT>, VKsTPHAUA 
THVRIS’GIA

Savaitiniai išplaukimai iš 
Neve York’o—gariaivais 

Tnt nrsotA ta Westpha!.ia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai- vadovaujamos 
Europines kelionės

su

'zmogimu......................
I

j ra pag
•Šventvbėje liesos. ' 
{atmesdami melą.

savo

i-o. lei
moji! kiivgii.”

■ »<• ‘u -i pl'S dėde 
ii i r susti urėti 
gauna progos
i dvasi šją o

AK; '
TON: . AT" A.TLA

I ‘ ' ži i' ’111 i i - • <, r i p ’.| ra u - 
daine nemažai žirni]. kaip 
viešieji nusikaltėliai prade
dant algailą lmvo pakursto 
mi pelenais, 
la paprastai 
-‘eleim diena.

Viešoji atgai- 
prasidėdavo 
Al ūke ispa- 

'intį jie eidavo prie vysku
po ir prašydavo k.meniškos 
bausmės. 'Pada vyskupas 
apvilkdavo ašutine, apibars- 
;ydavo galva pelenais, pa
šlakstydavo švęstu vande
niu ir kalbėdavo Dovydo 
i iii aliaus sept ynia- ai gailos 
I'salines.

Po graudingo i>amoksl<> 
■yvskupas pranešdavo ver
kiantiems. jog tūlam laikui 
Imis juos prašalinti iš dva
riškojo bažnyčios rojaus, 
kaip kad Adomas buvo prie 
-alintas iš linkAim biu soil- 
’io. Tuomet graudžioj pro 
'•'sijoj išlengva visi eidavo 
prie bažnyčios duriu,
kilpas su ganytojiška lazda 
išvaryd.'i vo 
"amų iki I 
vergij. L

įr/Jima darbu, dirbdamas 
-savo rankomis, kas gera v- 
I ra. kad turėtu iš k<> suteik-*
jli reikalaujančiam. Jok' ne
dora kalba teneišein.a iš jū
sų burnos, bet jei yra koki 
tinkanti tikėjimui pastip
rinti. ji teduoda malone klau
sant iems.
s\'«-J)f( ,.,K ,s 
kuria jūs 
at pirkimo 
kartumas.
t užimąs.

Ir nemiliūdinkit 
Dievo Dvasios 

paženklinti esą 
dienai. Viso ks

ir rūstvliė. ir i- 
ir šauksmas.

i piktžodžiavimas
Į jūsų prašalinti

j\ i-okiu-t piktu.
(kits 'kitam mal

.amams. Xieka< i'iekad<« 
negirdėjo įo keikianl. arba 
Ka kitą blogą kalbant. Tk-’ip 
pa.i ir mano moiutė turėjo | 
daug dervini]. Ji išmoki" 
mus rūpestingai melstis ir 
ikvėpė mums didžiausio pa 
maldmiio į šveiieiausi;'ja 
’ Ulele i ' sl'elll uosius. Xors 

buvo dideliai graži, ta- 
įiiekados ne "pastebėta, 
ji ai būtu vertinus.

įi dėvė 
drabužiais, 

pagyvenusios moterys.

Vvs

I >ievn

911.
;Xenais-'r.i trumno. tik 

dienu siakdelėjimo.

75 Siate Strect. Boston. Mass.
s. 45 Broadway. New York City

DAR BENT TRIMS
LVO ?ĄžT ŠTAME \SAKYK, KAD IR JIE 

šSIRAšŠTU 1927 METAMS IŠ LIETUVOS PA
VEIKSLUOTĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

ir 
tebūna nuo 
draiig su 
Būkite gi 

oningi. gai
liaširdžiai. kits kitam atlei
džiantis. kaip 
iums atleido 
( Ele/. 1. 22 32).

ir Dievas 
Kristuje”

veda. už.si
Kleanthes.

Dėl naujos 
taip nepavojinga kaip įsise 
nėjusi klaida. — G ••eibe.

liesos nieks

eilIU 

1< a d
I >ar jam. lis metais 
jo tais pačiais 
kaip
Ji su ii1 rai krikščioniška 
kantrybe išlaidė visus <li 
dėlios savo gvvenimo var 
rus. Ja daug lankė ligos ir 
ii pasimirė dar lik trisde
šimties trejų metu 
žiau<.. .

Mūsų 1 uvo trejetas 
i ii ir de\ \ notas broliu, 
manės, nors tėvelis mane la
biausiai mylėjo, jie visi Im- 
y o sa*vo dorybėmis panašūs 
lį savo gimdytojus, 
brolį Rodrigą, truputi vy-

am

Be

Mano

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigždė” kas mėnesi lankydama Jūsų na

mus. kiek\ ieną karią Jums atneš maloniu dvasi
nio turinio paveikslu, dvasią keliančiu apsaky
mėliu. rimlu nurodymą vidujiniam gyvenimui, 
gražiu atsakymu į svarbiausius skaitytoju klau- 
.3 mus.

“Žvaigždė” dii-'d.n ir daug žinių iš plačiojo 
kaialiką pasaulio, rašo apie tai. kas dedasi toli
muose stabmeldžiu kraštuosi', kame darbuojasi 
Ibi. Jaučiai pasišventusiu kataliku misijonieriu. 
i< ikia žinių apie paskutiniu laiku Šventuosius ir 
11, i r lt.

“Žvaigždė” yra švenč. Jėzaus širdžiai pa
ėstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai .Jėzuitai 

Kaune.
Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ“ trokšta ir 

jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lvg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina metams — 10 litų.-o užsa
ką dairi savo giminėms Lietuvoje siųskite po <8 li
tus meta.ms.

Adresas; “žvaigždės“ Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Litliuania. e-'

Į IR IŠ

LIETUVOS
Per BREMEN Ą

Didžiausia ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs :>-čios klcsos kamba
riai- lik miegamieji 

N 0 R T H GERMAN 

L L O Y D 
65 Statė St., Boston, Man. 
Arba pas V'lc vietini agentą



Tautinio nusistatymo ž vii-

menais

laukti tf

Laikas .jau atsipeikėti

KUN. KAZIMIERAS J. URBONAVIČIUS
South Boston’o Lietuviu šv. Petro Parapijos Klebonas 

Vasario 7-tą Dieną Švente Savo 30 Metu Kunigystės Jubiliejų

Winthrop Ames, žymus akto
rius, paskirtas pirmininku praša- 
linimui netikusių lošimų iš New 
York’o teatrų.

gsmu musu išeivija yra pa
sidalinusi i I. Patriotus 
11. išgamas. Apie išgamas 
nėra reikalo čia kalbėti. Vi
si gerai pažįsta tuos, kurie 
norėtu iš Lietuvos padary
ti Sovdėpijos provinciją. 
Visi gerai žino bolševiku 
nusistatymą Lietuvos nepri
klausomybės ir tautybės 
klausimais. Menševikai ne
toli nuo jų atsilikę.

Patriotai yra pasidalinę į 
1. Katalikus ir 2. Laisva
manius. Ir vieni ir kiti 
griežtai pasisako už Lietu
vos nepriklausomybę. Ir 
vieni ir kiti dedasi josios 
prieteliais, rėmėjais, ištiki
mais vaikais. Rodos nega
lėtų būti nei kalbos apie tai, 
kad vieni ar kiti galėtų dė
tis su Lietuvos aršiausiais 
ir pavojingiausiais priešais 
—bolševikais. Tuotarpu ma
tome, kad nemaža laisvama
nių'tautininkų eina talkon 
didžiausiems Lietuvos prie
šams, bolševikams. Žiūrint 
iŠ šalies tiesiog negalima su
prasti, kaip tai galėjo įvyk
ti. Vienok taip yra. Kodėl 
taip yra?

Kaip Lietuvoje, taip ly
giai ir pas mus pasaulėžiū
ros . klausimas užima pirmą 
vietą. Katalikybė ? ar Lais- 
vamanybė ? (Tikriau sa
kant: Katalikybė? ar anti- 
katalikybė ? nes prieš kata
likus eina išvien bedieviai, 
laisvamaniai, “nezaliežnin- 
kai,” metodistai, biblistai ct 
tutti ųuanti). Faktas, kad 
Lietuviams rūpi tie pama
tiniai gyvenimo klausimai 
yra geras apsireiškimas, bet 
kovos būdas parodo taipgi, 
kad pas mus yra didelė kul
tūros stoka. Rimtų disku
sijų vietoji* pas mus yra ne
žmoniškas Įsikarščiavimas, 
kurs kartais virsta tiesiog 
pasiutimu. Blogiausia, kad 
tas apsireiškia ir spaudoje. 
Skaitant kalkiniuos mūsų 
laikraščius tankiai tenka 
paabejoti, ar juos redaguo
ja protaujanti inteligentai, 
ar histerikės — pasiutbobės. 
Redaktorių bisterija užsi
krečia jų skaitytojai, jie 
pripranta ne protauti, bet 
siusti. Susidaro būrio psi
chologija, kurią galima bū
tų pavadinti jlinčiuotojų 
psyehologija. Protą pava
duoja pasiutimas.

“Smetona, Staugaitis, Gri
nius, Sugintas, Kairys ir 
Voldemaras jau būtų buvę 
‘čekos’ sušaudyti. Tai sa
kau pilniausiai įsitikinęs. 
.Juk buvo rasti planai ir są
rašai. ką po paversmi) pie
niau eilėn nužudyti. Žino 
imi, paskui liūtų ėję antros, 
trečios, ketvirtos ir t. p. ei
lės išžudymai Lietuvos inte
ligentijos. kurią bolševikai 
skaito “kantra revoliueio-

TULŽIS AR SMEGENYS?
Ivaldžią užtai, kad sm pas
tarieji nedavė bolševikams 
progos sušaudyti Grinių, 

^Staugaitį ir kitus tautinin- 
jkus! Ir dar duoda mūsų 
bolševikams galimybės skelb
ti bolševizmą ir pasipini
gauti iš tautininkų!

giliau pa
mušų gyvenimą, 
pasąmoningai jau- 
mažas tėra skirtu- 

'galizuotu ir ne- 
k it ai Į>

Penktadienis, Vasario 12 d., 192t

teikdami daug gyvų gėlių 
bukietų jo sukaktuvių die

nioje ir labai skaitlingai da

lyvaudami sukaktuvių vaka
rienėje.

-Ko>s ir užverstas Įvairiais 
parapijos darbais, gerbia
mas jubiliatas rado liueso 
laiko sunaudoti savo plunks
nos gabumus. Būdamas dar 
seminarijoje, 1895 m. pradė
jo rašyti eiles. šiandiena 
galima džiaugtis iš jo plunk
snos darbų. “'Tautos Ry
tas,’’ “Darbininkas” “Mo
terų Dirva,' '“Vvtis,” nuo
lat os puošiasi gražiomis 
mintimis išreikštomis prozo
je ar eilėmis.

1 )aug dirbo i r aukojo Lie
tuvai ir jos nepriklausomy
bės atgavime. Kelelius me- 

L„

Tipingas tos rūšies lai 
kraščių pavyzdys yra “San 
dara.” Jos skaitytojai n< 
geresni už ją pačią. Ir lai 
kraitis, ir jo skaitytojai sai
ga antikatalikine bisterija 
ir tuo tik tegalima išaiškin 
ti tą kurijozą, kad sandaria 
čiai, tautininkai ( ?). Imlše 
vikų vedami eina protestui?

(THE W0RKER)

Published every TUESDAY and FRIDĄ Y 
----------- by------------

SADTT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOOIATION OF LABOR

-Entered as second-class matter Sept. 12,1915 at the post office at Boston, Mass. 
under tlie Act of March 3, 1870”

-Acceptance for malUng at speclal rate of postage provlded for in Sectlon 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918”

SUBSCRIPTION RATE8: PRENUMERATOS KAINA
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PONZI'O GINĖJAI
Ponzi, žinomas, apgavikas, 

bandė pabėgti iš Suv. Val
stijų, bet buvo pagautas 
Texas. Tenai jis išbuvo de- 
vynius mėnesius kalėjime. 
Po ilgų rungtynių teisinuo
si* jis tapo sugrąžintas 
Massacliusetts valstijai, kur 
turės kalėti nuo septynių 
lig devvniu metu.

Įstabu tai, prisėjo saugo
ti Ponzi, kad garbintojai 
Texase neatimtų jo prievar
ta iš detektyvų, vežusiu ji iš 
Texas. Reikėjo net užrakin
ti vago.nivs, kuriame važia
vo Ponzi su detektyvais. 
Mat, pas mus ir vagys ir 
plėšikai turi savo garbinto
je •

Nėra ko stebėtis 
žįstant 
Žmonės 
č-ia, kad 
mas tarp k 
legalizuotų plėšikui 
sakant, tarp pripažintų ir 
nepripažintu plėšikų. Ir 
vieni ir kitį lupa, kur ir 
kaip tik- gali. Vienus va
rlina pasekmingais biznie
riais, kitus vagimis. Kuo
met kompanijos ir trustai 
kelia kainas Ik* mažiausio 
reikalo ir apiplėšia vartoto- 
.jus. tas yra gerai, bet visai 
kas kita, kuomet vagis tai

Sakoma, kad nūra to blo
go, kad neišeitų ant gero. 
Taigi ir tie nonsensiški pro
testai gal nepaliks visai be 
naudos. Jau dabar pasiro
do, kad viena laisvamanių- 
tautininkų grupė pradeda 
žiūrėti į įvykius Lietuvoje 
be bolševikinių akinių pa
gelbės. Tas jau pliusas.

Dar didesnis pliusas ga
lėti?'būti, jei tautiškai nusi- 
jstačiusios grupės imtų var
toti savo spaudoje daugiau 
protą ir lietų mažiai! tul
žies, mažiau asmeniškų prie
kaištų. Daugiau kultūringu
mo, daugiau džentelmoniš- 
kunio! Galima juk polemi
zuoti mandagiai, ypač to
kiuose, kaip pasaulėžiūros 
klausimuose. Tas jau buvo 
pasekmingai bandyta. Čia 
turime omeny polemiką ke
li metai atgal ėjusią tarp 
Katalikui kunigo ir tauti
ni i įku-la isvaman iu laikra- 
šeio redaktoriaus pasaulė
žiūros klausiniais. Džentel-

Kelios dienos atgal laikra
ščiai pranešė, kad tą pačią 
dieną nusižudė du liigli 
school vaikai: vienas 14 me
tų Davenport, lovva, kitas 
18 metų llampstead. N. Y. 
Laike paskutinių kelių sa
vaičių 10 mokinių atėmė sau 
gyvastį. Atrodo, lyg būtų 
užėjusi vaikų nusižudymų 
epidemija. 'Tiesa, epidemi
jų. arba madų, mums ne
trūksta. Vos viena spėjo 
praeiti, tuoj kita užpuola. 
Kuomet tos mados yra ne- 

I kenksmingos, išmintingesni 
žmonės juokiasi , iš jų, bet, 
vaikų nusižudymų madai 
užėjus, priseina verkti ir 
ieškoti, kame yra priežastis, 

įstabu tai. kad daugiau- 
šia vaikų nusižudymų pasi
taiko Rusijoje ir Suv. Val
stijose. Kas čia. rodos, ga
lėtų būti bendro tarp kapi- 
talistiškiausios ir proletariš- 
kiausios šalies. 'Tenka dar

net išprovokuoti karą tarp 
Suv. Valstijų ir Meksikos. 
Tas netiesa. Ir katalikų epi
skopatas ir jų spauda yra 
aiškiai nusistatę prieš bent 
kokią presiją į Meksikos 
valdžią katalikų persekioji
mo reikalu, o dar labiau 
kelti dėlto karą, nes tas bū
tų priešinga Kristaus dva
siai ir išeitų pačių Meksikos 
katalikų nenaudai.

Katalikybės dvasia ten la
biausiai stiprėja, kur Baž
nyčia yra daugiau persekio
jama. Taip, Vokietijos ka
talikai tvirčiausiai susiorga
nizavo po Bismarko perse
kiojimų. Bet nereikia toli

•

pavyzdžių ieškoti. Pas mus 
Amerikoje lietuvių tarpe, 
arba Lietuvoje matome, kad 
katalikai pradėjo smarkiai 
veikti ir organizuotis tuo
met. kuomet priešai pradė
jo badyti juos į pašomus.

Ne, Kristus paliko ne po
litinę valdžia savo pasekė
jus apginti, bet Kryžiui ir 
Jo kryžius geriausiai juos 
gano.

Tai. ar galėjo 
vynainiai tokio momento Į 
vykstant, kuomet tikros ži 
nios buvo surankiotos? Sa 
k\ kitę! Sakvk. “Sandara!’

ILGIAUSIŲ METŲ

vyskupystėje trūksta lietu
vių kunigų, atvažiuoja į 
Lovvell, Mass. Lovvell’yjc 
kun. Kazimieras išbuvo nuo 
1909-1913. Su dideliu pasi
šventimu darbavosi, kad pa
kėlus lietuvius iŠ dvasinio 
skurdo. Atgaivinęs lietuvius 
ir patraukęs prie Bažnyčios 
tuoj suruošė bažnyčios pa
šventinimą, nupirko gražią 
kleboniją, ir sumažino para
pijos skolas. Jo Emminen- 
cija Kardinolas O’Conuell 
matydamas jo rimtumą, ir 
sugebėjimą vesti parapijos 
reikalus, nusiuntė jį į Mon
tello, Mass., kur buvo di
džiausia suirutė parapijom,! 
tarpe. Atvykęs į Montello 
Mass. sausio 24, 1919, buvo 
šaltai priimtas. Komitetas 
turėjo raktus klebonijos ir 
bažnyčios ir geri), klebono 
neįsileido, šis nenugązdino 
jo. Apsigyvenęs pas airiu 
kleboną gavo leidimą laikyti 
lietuviams pamaldas šv. Ed
vardo bažnyčioje: tą darė 
per ketinius mėnesius. Ga
lutinai. sutvarkęs reikalus ė- 
mėsi prie darbo, statymo 
naujos bažnyčios. 1914 m. į- 
vyko kampinio akmens šven
tinimas. Nuo tos dienos “ pa - 
rupijos komitetas” liko be
jėgis.

Montelloje Kun. Kazimie
ras pergyveno sunkius lai
kus. Dar ir šiandiena Mon
tvilos katalikai stebisi iš jo 
ištvermingumo ir kantrumo.

"Vasario 8, 191!). So. Bos 
lon’o liet, parapija sulaukė 
Kun. Kazimierą, kaipo nau
ją dvasios vadą. šešerius 
metus dirbo visą parapijos 
darbą be pagelbininko. Pa
vyzdingai ir gražiai parapi
jos reikalus tvarkė ir tvar
ko, parapijos skolas mažina, 
šiandiena skolos yra tik $2,- 
IHI0. Jam darbuojantis ir 
pa vapi jonams pritariant iš 
mokėjo su virš $25.000. Kiek 
vienas jo žodis, darinis, min
tis visiems atatiko. Jaunas 
ar senas, didelis ar mažas, 
laiko jį didelioje pagarboje. 
So. Bostoniečiai katalikai 
džiaugiasi turėdami gerb. 
kitu. Kaz. J. Prlionavičin už 
savo kleboną. 'Tą savo džinu 
gstną ir pagarbą jiarodė į-
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Paskutinės A. A. Arkivys 
kupo Jurgio valandos
A ( I II III US l 'lllitl )'lt s

su - i111
blm/a

daktarą. Žinios vis tos 
eios. Ligonis negerėja, 
"tiprinamas leidžiant po 
vaisi us.

j (i t iži u i r vėl ligonio kam
bariu. tik m-siiodau. Ne- 

i,jauku. Jis mano virŠmiu- 
jkas. Liepė eiti namon.. Ty
lius vaitojimai, skubūs alsa
vimai ne ką pranašauja, 
i Daktaras mam įspėja apie 
[tikrąjį pavoju gyvybei.
‘ Palieku prie ligonio, išei
nu koridoriun ir vėl tą pu
mą kelionę atkartoju, nuo 
lai klausinėdamas ar sveika 
la negerėja. -Jau man aiš-

l»a- 
.Jis 

< >da

sais, kuriuos jis mylėjo, su 
savo numylėta tauta ir su 
pasauliu.

Ir mirdamas apaštalauja

Daktaras ir slaugės deda 
pastangų ligoniui gcl- 

Visa veltui, matomai 
buvo Dievo valia. Ligo- 
ret karčiais nerimsta,

. I

Šilo.
>ime 
kaip

Palaiminimas l ii atudt jai

—' Eksevleiici ja. priklau
pi, s prie lovos, prašau palai
minti Vienuoli ją.

-Jis deda ranką aut mano 
galvos, myluoja mane, kaip 
motina savo kūdikį, ir dary
damas krvžiaus ženklą ant 
mano kaktos ai kartotinai

1\< > Z

visų 
boti.
kita 
uis
antklodę nuo savęs stumia, 
(ii štai apaštališkojo Įkvė
pimo scena.

Kksc. pažiūrėjęs į jį slaii3 
ginančią sesutę klausia:

— Kuo vardu l
— Juozapa—atsako šiam 

gč.
— Klaupkis ir kalbėk su 

manim.
Slaugė atsiklaupia, gi Ek

scelencija uždėjęs aut jos 
galvos ranką Įiradeda kal
bėti.

— AŠ Juozapa. A’iešpa- 
ties tarnaitė, į Aukščiausio
jo rankas sudedu tris pa
prastuosius įžadus neribo
tam laikui.

Kiekvieną žodį, 
a iki vyskupą, sesuo 
dievotai atkartoja.

Atsimenant. kad sesuo 
Juozapa ąra pasaulietė ir

ark i vysk, žodžiai yra varto
jamoji formula vienuolėms 
Įžadus bedarant, net mir
ties valandoje jis norįs ves
ti sielas Evangeli jos patar
čių tobulvl)ės keliu. Be to. 
ark. savo žodžius taip rvŠ- 
|kiai ir garsiai tarė, kad aš 
net pradžiugau, spėdamas jį 
sveikaton grįžtant.

M. Gustaitis

BASANAVIČIUS IR “AUŠRA”
(Tęsinys)

paskui 
J uozapa

Ramiai uGpsta

Visi akstinai ragina orga
nizmą spirtis su mirtimi — 
negelbsti. Antrų ir trečią 
valanda pulsas .jau nesu
skaitomas. Pusiau ketvirtą 
valandą ligonis visai ramus. 
Alsavimas labai lėtas. Prie 
ligonio trys slaugės, dakta
ras ir aš. lLižančiaus visą 
naktį iš rankos nepaleidęs. 
dabar pradedu kalbėti mal
das prie mirštančiojo. Su
klaupiame. Maldos ir aša
ros palydi arkivyskupo sie
lą Aukščiausiojo prieglobs
ti n.

Arkivyskupas mirė. 3 vai. 
45 min. ryto ramiai su šyp
sena užgeso. Mirė, kad am
žinai gyventų.

Ktm. If/n. ('csailis 
(“Rytas”)

Žiūrėkime, ką žada duoti ta simboliškai 
pasivadinusi 24 puslapių knygutė, ketinau 
'.i eiti mėnesiniu laikraščiu/ 1 ’irniutiuė.ji 
vietoje matome -L Basanavičiaus straipsnį, 
v arčiu- “ I ’rii kalba” —tai “ Aušros” progra
ma. -Jos autorius, matydamas, kaip lietuvių 
tauta -coovčie didelė ir galinga. <> dabar su 
mažčjmi ir v m tebemažėjanti. matydamas 
kaip kaimyninės tautos didesnės ar mažės . 
uės laisvi•-> prieglobsty tarpsta ir. rodosi, tik 
belaukia, kada lietuviai nutautę paskęs jų: 
bangose, prieš tą savo tautos skriauda ir pa 
vo.ji.i Šitaip reaguoja: “.Juk ir mes esami 
tokie pat žmones, kaip ir mūsų kaimynai, i' 
norime visomis teisybėmis, priklausančio 
mis visai žmogystei, lygiui su mūsų kaimy 
mūs ir naudotis.” Iš šilu žodžiu matyti, kad 
“Aušra” nori, idant lietuviams būti] pripa 
žinios visos teisės, kuriomis naudojasi kito.- 
tautos. 'Taigi pirmutinis “Aušros” balsas 
Jais įsąmoninti lietuvius, padaryti tas teises 
liei pareiga", iškelti prieš akis tautystės i- 
d< ala.

Į
»
«

IŠ KATALIKŲ FEDERACIJOS CENTRO

kitę! Rikiuokitės ir pasi
švęskite!

('ia pakelia ranką ir lai
mina. Nuleidžia ja vėl ant 
mano galvos, kelis kartus 
švelniai užgauna veidą, lyg 
tvirtindamas ])alaiminimą 
teikiamą Vienuolijai. ATano 
akys ašarose, lūpos bučiuo
ja savo mylimojo 'Tėvo ran
ką. ligai, ilgai 
glaudžiai >SW O ](> 
mano galvos.

'Tikras vada"! 
valandoje jis duoda karžy
giškus į."akynius. Rikiuoki
te". tai reiškia, kaip supra
tau. laikytis vienybes ir sit- 
Imi'toims jėgomis stoti i 
I rimtą už Krislu ir J«o E- 
v augaliją. Rikiuotis, kad sti
pru" Imtume. pasišvęsti, 
kad kovą laimėtume.

Kiek palūkėjęs atsistoju 
m v i r1 mins i r klausiu :

-- Ekscelencija, gal su 
le'kti tamstai paskutinį pa
tepimą.

Gerai. Šįryt priėmiau 
via!ika.

I imi 
maldas,
patepimu, 
laidus 
N i žinau 
li<|c'niu 

ligoniui 
na v ima 
kurs
turt' mirii.

8iiicikę" patepimu 
čiiioju Ek"e. rauką, 
man pastebi;

I bibar gali eit i naiimH.
I ’;i"i l.'i’ I

11 )ei man kančia. AŠ ne■ 
l,<’1 ui. aš m galiu. Aš tv liu. 
Ji" atkartoja savo žodžius. 

I ’U'iiio iii lauka, a t" i keliu i r 
i nuošaliai iiKistoju.

K'-l rukus ji", girdžiu, kai 
ba p'iilliii■' ( IICIIIIV okiilll kll 
1) žodžni". pimkui. kaip 
A v "kilpa', raukas sudėjęs, 
pa-kiii iii" pnmačiu atskv 
'■* ' Inimiiia. Man matčst. 
k;|d lai |iii\<, j,, Įia'klll ini"
•■•'"i v i ikiniinas su \ Kais 
p:iz ,'iamai" di angai", sll v i

ŠE. KAZIMIERO SESE
RIMS Į. PAGALBĄ

Kam nėra žinoma, kaip 
daliu' Seserys Kazinierietės 
yra 
1<OS 
tos 
čių

šv. Kazimiero die- 
aukokime šv. Ka- 
Seserų Vienuolyno

aš prie .jo 
ranka ant

N l loja U pas Ilgom. d ls 
slinkiai kvėpuoja, rclkar- 
čuiis vaitodama^. Sesuo ini"- 
lai sėdi prie lovos. At"'x(‘' 
dali i r aš.

Ki' k palai:1-u- Ekse. Pl;1 
velia akis. A1 m k lai i pi u. B’l 
čiiioju apyŠaltę ranka. 
gb'-'l'• maiio galva.

Ek"<-( lomi ja.
a i Ja 11 k v 1 i.

I hmk patepimą.
šv. aliejus. Skaitau 

Teikiu paskminį 
visuotinuosius at-

mirties valandoje, 
ar kuomet nors su 
dievotumu galėjau 

šį paskutinį patar- 
siitcikti. kaip tam.

mūšį laimėjęs netrukus

Seserys 
pasidarbavusios Ai neri- 
lietuvių augančios kar- 
švietinio srity! šimtme- 
kovotų idealii pasieki

mui Šv. Kazimiero 
laimingai vykiną 
man. >’ 
šią lietuvio išeivio grintelę 
lavindamos mūsų čia augan
tį jaunimą, niekindamos ne- 
vieii pamylėti .Jurgio AVasli- 
iiigtoiio tčvvnę, bet taipgi 
pažinti ir gerbti ir savo te
veliu gimtinį kraštu — Lie
tuvą.

Kadangi Seserys apart 
savo menkutės algos už nio-1 
kytną vaikučiu daugiau jo
kia įplaukų neturi, gi moti
niško namo užlaikymas ir 
naujų seserų kandidačių 
rengimas mokytoju darbui 
reikalauja daug lėšų, todėl 
kaip paprastai kovo ketvir- 
m dieną ŠV. KAZIMIERO 
dieną daroma šv. Kazimie
ro Seserų \ ielillolyiio nau
dai vajus, taigi visi lietuviai 
katalikai tą dieną prašomi 
paaukoti Šv. Kazimiero Se
serų Viemiolvno naudai.

Todėl 
na visi 
zimiero 
sesučių mokytojui rengimo i-
staigai, nes Joms mūsų pa
galba būtinai reikalinga ir 
•Jos tos mūsų paramos pil
niausiai užsitarnavo.

bu
dis

A i-iii Iau ir v
Malu- jam mali ma.. . 
m 11 oo.. .

A 1'1 kol iii. bi 
negaliu. Ek-c..
kilti v a l g 1111 i. iii- lik ji
lauk; n t uiti'. I”l ir ,'lim
g <• m ' < h ko< | a m a ' už pn’er
i ui v 111 e i' lupdavo <iti I"111
S III. 1

L- ■jo i a 11 ibn la 11 oi j. i 'i;"
giu kabuli miš >aril~- ’’

IX.

*■>

r

t

X

Seserys 
gyvūni

jos neša šviesą i tam-
Atminkime, kad vasario 

Mėta diena Lietuvos nepri
klausomybės diena, devynių 
metų nepriklausomos Lietu
vos sukaktuvės, tą diena 

lietuvis aukoja 
moksleivių su-

kiekvienas 
neturtingų 
šelpimui.

Ecd. Seh rrtorijaias

BLAIVININKAMS

__________

Oficialusis redaktorius J. M iksas dėl Ra
gainės luirmistro ir policijos priekabių UŽ 
leidžiamąjį “žemaičiams” laikraštį, ir dėl 
reikalavimo kiekvieno numerio rankraščius 
drauge s-u vokišku vertimu pristatydinėtl 
•ciizū ra i. po penkto numerio metė darbą, ir 
išsidangino i Didžiąją Lietuva, palikdamas 
“Aušrą” M. .Jaukiu su !<><><> markių skolos 
spaustuvei.

M. Jankais tolimesniam redakcijos dar
bui pakvietė J. šliupą, kurs tuomet buvo 
Ženevoj, šliupas sutiko ir tiiojmi išsirengė 
į Bitėmis pas Jauku. Pakeliui allankė J. 
Basanavičių Prahoje pasitarti dvi “Auš
ros.“ Basanavičius reikalavo, kad visi rank- 
raščiai prieš spausdinant būtu .jam siunčia
mi pažiūrėti. Paskui aplinkybės parode, tai 
būsią nepraktiška trukdą tu darbą, tai Ba- 
;mav ičius savo reikalav im<> atsisakė, bet raš
ais ir patarimai" nesiliovė rėmęs “Aušrą.”

šliupas redagavo laikraštį Bitėnuose gy
vendamas pas Jauku, o už maišią allicka- 
mu laiku padėdavo ūkio darbus dirbi i. Iš
vengimui nemaloniu s.-ml v kiu sti įkv riu Ra
gainės Imrmist ru. nutarta spaiisdin’imas 
perkelti iš Ragainės į 'Tilžę pas Mauderodę.

Naujas redaktoriui išsiimiinėjo daug 
laiškų ir skeliamų, kviesdamas tautiečius Į 
'alką. Pinigai imi s ne per gausiai, vis del
ta plauke. Iki I8S4 m. kovo mėli, apmo
kėta skolos ir dar keli šimtai markiu atliko. 
Tiesa, kai kuire numeriai dėl ekonomijoj 
buvo siišliejami į viena knygutę.

šliupas turėjo apleisi i redakci ją vokie
čiu valdžios draudžiamas gv vciiti Prūsuose 
jei politinės m-ištikimv bes. ypatingai už 
“Aušros” pakraipią. kuri vokiečiams atrodė 
“ pansla vist inč“ — laidau palankia lenkams 
ir rusams .ne kaip jų valstybei, ir už vietos 
lictuv iii agila vimą — sičiui i naujai sumany
ti! mokslo draugiją šalia lelicsam’ios bespal- 
v ės “ Liliui isclie Litera risi liv (leseiischal't.^ •

J is likvidav o “ Aušrą ” 1881 m. kovo mčik 
14 <1.. ati<liiodainas redakciją ii administra
ciją grįžusiam iš p. LieiuvosJ. Mikšiui, ku
ris dabar, gavęs iš tėvu savo dalią ( lt),()0O 
vok. dol.), pirko 'Tilžėje spaustuvę ir nuo 
1885 m. pradedant 9 numeriu ėmė leisti 
“Aušrą 'savo spaustuvėje ir savo lėšomis* 
Leid 111 v s kiek į >a<! i < 1 <“■ j • >. 
paveikslėlis. P.iž 
dus du “Aušros’ 
ti buvusi" liaudit 
dziulail is ir pm t.
Mačys. 'Tačiau 
imsi ei igdaiiiiiR 

'pllll"1 uv c ; do| 
g < >j< i ė.ję". ba i g 
;n inct u miim riii. I 
m 111 ie ri u k i i v gi ■ |< 11 > i. 
m <!idclius lomeliu'.

Bet idealas tai aukštas žodis, sunkiai, vos 
tolimoje ateityje tepasiekiamas. Reikia jam 
imt ie.'t i kelia." ir “ pastatyti tauta ant ko jų“ 
— įkvėpti jai tėri/aės ir </i m I as/os I.ulbas 
,ii(ilė. 'Tą meilę matome nuolatos “Aušro
je” liepsnojant, ir dėl to ji rašosi esąs “laik 
raštis, išleidžiamas Lietuvos mylėtojui.” O 
priemone tėvynės ir kalbos meilei žadinti 
bus savas švietimas ir sava mokykla. Kai 
dėl švietimo, tai “Aušra” visiems be skirtu
mo tikybos ir luomo “broliams lietuviams” 
teiks visuotinio mokslo žinių, ypatingai iš 
lietuviu praeities, nes “žmones istorijos ne 
žinantieji vis tebčr vaikai.” — “Mūsų tad 
ypatingiausias ir didžiausias rūpestis bus — 
duoti pažinti mū.'ij sentėviu darbus... To
dėl pirmi] pirmiausia turime pažinti jų se
novišką gyvenimij. būda, darbą ir tikybą.... 
ms jų gyvenimą pažinę, pažinsime geriau 
juos, o juos pažinę ir patys pasipažinsime.” 
Vadovaudamos senovės atminimais bei pa
garba. “Aušra.” duos visokių praeities pa
minklui: laulosakos — dainų ir pasuku, pi
liakalnių aprašymu.... bet neužmirš ir da
barties — gainios mokslui, agronomijos, me
dicinos ir k. Kai dėl savos mokyklos, iai 
“Aušra” reikalaus: “kad Lietuvoje lietu 
v iai mok"lą ir apšvietimą lietuviškose nioks- 
invčiose ganių, šiandien mes visi gana 

gerai numanome, jog iškal<> su svetimomis 
mokslo kalbomis daugiausia lietuvius paver
čia į svelimiis i r atskiria vaikelius nuo jų 
gmidyloji.i.

Žinoma. “Aušrai” rūpėjo ir kiti įimtos 
reikalai, nors programinėje prakallioje ne 
įvardinti, kaip aulai: spauda lotyniškomis 
raidėmis, lictuv iška kalba bažnyčioje, teis 
miiosc. val"<'ių raštinėse: taip ]»nl kultino" 
ir labdarybės darbas: ligonbuČ-iai. liaukai, 
i eliai. Apie politiką ten atsargiai pimakyta. 
kad : “Mis nekliudv sime įš pradžių i r užrii- 
l'cžiškos politiko", ir šitam savo nusistatv 
mui “Aušra” pasiliko vi"ii laika išlikimą, 
nes anuomet tik iimiiu būdu tebuvo galima 
< iii prie užsilnėžtojo tikslo ir tik tilo keliu 
šį ta pa s n ■ k1 i.

ši įlomi pranešu Pilnųjų Blai
vininkų kuopoms, kad p-le .1. 
Kriviutė pridavė sekančio tu
rinio rezignaciją iš pirmmin- 
kvstčs:

Kaip daug mums prisėjo 
kmoti su Rusu valdžia už 
lietuvišką mokykla. kaip 

įsunkia turi vesti kova ir 
šiandieną mūsų broliai po 
lenku užgrobta Lietuvos da 
limi sii sostine Vilniumi dėl 
lietuviškos mokyklos, o čia 
sesutes tą sunkų inokvmo 
<1:11 ba atlieka niekem > nėra 
ginamos iš pasišventimo.

kad ši'servs l\a- 
aprupina kelio-

seimus lilokv I oj< uuis. bet 
J"' užlaiko ir pačios veda 
valdžjo" pripažinta su irise 
mi mergaičių aiikšlcsnia ja 
niokv kla 11 igh Sclmol. kur 
I ict 11 v a 11 <•" turi progos ne 
vien uŽliaigti II. S. kur-ą, 
bet kariu gerai išmokti lie. 
tuviu I
vos mtori.ja. g.

L. lt. K. Pilu. Blaivininkų 
Centro Valdybai

(ierbiamieji: —
Nors nemalonu, bet aplin

kybių verčiama turiu pa
reikšti jog ilgiau nebegalė
siu cit L. Ik K. Pilnųjų Blai
vininkų 
pareigu, 
kydama 
prašau 
imti mano vietą, šią rezig
naciją prašau skubiai per
duoti \ aldvbai ir priimti.

Centro pirmininkės 
Tad. šiuomi atsiša
lino pirmininkvštės. 
vice pirmininko už- 

šia rezig-

Su tikra patunka.
Juozapina A. Kriviutė.’

Nms p-lo Kriviutė nepaaiš 
kma tu aplinkybių ęielvi kuriu 
ji rezignuoja, liet ši laišką per 
da\ iau valdv l»o> nariams.

V. J. Blavackas,
Centro įkišt.

v.

pusi rodė v irus kitas
A įlieti na. kad paskutiniuo* 

numeriu padėjo rrdaguo- 
i" niokv lojus .Juozas Ali* 
im v i'in »i i ui: i ui i įkas .J alias 

Hsų m. v idiirvasary Mikšas\ 
išmokė’ti skolų, parduoda 
to- į > r n žąsį les'I a ik rast’s sll- 

'gvo amžių šeštuoju 
viso “ Aušros” išėjo 40 
iii- Io. kurie sudaro 4

liet lai buvn iik į-iiiiiiic pri< za't is: dai 
.langiau “Au-'ia užgeso d< I t", kad jos mi- 
■o ja buvo pa"iba ig U" : lietuvi" .jau žinojo 
■ ‘ T.ii" y ra bu vęs ii pa m a i e ‘ ’ kii<• v ra 
jo i a ui i nė >;i nmiiė į;111 ai g i jo. Dalia r 
n.; — kėlė- nauju ieikabi. programa 
-ako.Įo. ’' Ar 
'įdare ir to 
“ \ a r j »;i".
\ > m'-- Saiga

tapęs, 
gyveni 
plėtėsi 

' -pielėiai jau pl i aukšt i pa 
|<>x \|el.l ll/eliie “Sviesti. 
A alga.” “ l 'kimokas.” ‘Te

< »

l»e to. “Aušta“ v ra išleidusi savo vai 
kalendorių ls* | n- Įssą nictanis. kada j- 
agavo šliupas. 'I'.nlel kalendoriuose pa 
įrituota daugi n |<> palu s ir Eglės, šalį 
itp''ttm Bas.nnav tėi.-m" “Apie latvius, Į 
imus n- lietuvius.” .I.mkaiis "Raudot 
it mis.“ šalia i-iliu Vaičaičio. Armino. \ i> 
miško i r k.

Pirmuo'iii' 7 numerius prirengė "panda, 
iimanav ičiii". ir jo vardu 1883 m. išėjo pir 

numeris Ragainėje Kiln lko" 
kiti numciia’i I ael uv oS mą 
Pirmieji “Aimros laudra 
S. Norkii". J. \ įšli liaimkii". 
Armina"). Miglovara (J. M i 

ė Šliūpienė ).
B. ( K i išč-iiikait is). A"aaiii" ( Pr. Ma 
): vėliau \argonaiti" (S. (įimžaus 
M. Sllv C"t ’IIV ič-llls. Liltuvi" (P. Leo 
A. .. ....... im Gužuti". Kudirka. Bur
Andziulaitis (Kalnėnas) ir d. k.

I 
mas “Aiisios 
Spaustuvėje. O 
Idilijų vardu, 
darbiai buvo;
’! i lipinėlis ( I ’.
l aimkii" ». Eglė ( Malinaimkaib 
A. iš 
Šiolas

Aušrininkai, ik-iii iikmdami v im sav 
o r:'. i m I. l.ii'tllVo-. ideĮa s K i' 11 ie ir s \ et 11n Ui )" 
I ;: k ra -'<■ i u o-.e. Ikmanav i<ni" rimuodavo i n 
si-kim la i k ra-š< uis. Adomaiti" išeinąs) 
b ukų “Kra.i;” tai ai l emdami dal omus h» 
tuviams pl iekaišiii", lai keldami aikšteii vi
liu kita taniom reikalą.

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rū
šies gerus darbus—visi jūsų rū
pesčiai eis niekais, jei nemo
kėsite vartoti apsiginamojo ir 

kalbos, pažinti Lietu I puolamojo ginklo

n a
\ <>

teisingai tad galima laikotarpis 
Imiimll V. Pietai I,, žodžiai" |š “Algimai 
m“ apv sakos; “Lii-iuva miegojo dar. R 
ji ir rengėsi l>iis|| sii|>riv"'' A Igm m n t o. Lt 
| i Į, i. Sk i riiumt o | .mkose. Rengėsi busti stl 
i i. galinga. Paivs pi ies.ni ja pakele. 1 
Čiall laido ji ne iŠ sv km. lengvo ji lvlldo

— geros kad mm r<usų n \oko<
'"U'a Piją irti, talikiškos spaudos. — Pijus X. Imiisnm.i žvengtu. t Ibis daugiau)

l I

I
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NEWARK, N. J

ži-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE

PHILADELPHIA, PA.

Igybė... Net ir priešaiJ...

Phila. Liet. Veik. Taryba

WORCESTER, MASS.

PHILADELPHIA, PA.

Moterų balius

Svetainėje šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos po nume
riu 331 Earp St. įvyks puikiah- 

ir iškilmingiausias balius.i

€* V

Vasario 6 diena 
kų kuopa apvail 
metine šventi . 
riat išklnu-ę .- 
rot l)< e ” p 'i • 
Vaitai e i. - .. 
1 ari;* ’e, i.. rė ;<i 
j'.ikali-k.t’ v o ■ 
Įpilta jame i 
bčle. pa-.iky’a vieu>< g«- k:.--
bono kum K. Va-io. čia >ra 
daug įvaiiio.-e dailė- -i ity.-e iš- 
silavinu.-io jaunimo, 'l’oiiei pra
mogų programai, visuomet at
sižymi sr.vo gražuma ir žmonės 
noriai ir ,-kaitIiimai į jas lan
kosi.

Taip buvo ir dabar, nes ja
me dalyvavo talentingi smu;- 
kininkai p-nai VI. Dubickas ir 
Ant. Ališauskas, taipgi ir p-lė 
Irena Čižauskaitė, kurią teisin
gai galima pavadinti “virtuo
zu.” Garbė tėvams, kurie duo
da savo vaikams progą tai]) 
gerai išsilavinti muzikoje!

Iš dainininkų atsižymėjo 
nomas M’orcester'io Caruso 
p. Juozas Žemaitaitis. Jo bal
so stiprumas, lankomas ir dai 
nų dvasios atjautimas visus ža- 
vėti-žavėjo. 'fikimūs. kad A- 
merikos plačioji lietuvių visuo
menė jį labjaus pažįs ir jo dai
navimą pamylės. Programe ir
gi dalyvavo vietinės lakštutės 
— solistės: p-lės Adelė Giraitė. 
Bolonija Stoškintė; p-nios O- 
na Krupp ir Ona Tamkienė. I- 
domiausia vienok dalis buvo 
klasiškas solo ir duo šokiai, ką 
atliko, ilgai tame lavinusios 
p-lės Adelė ir Petronė Paruly- 
tės.

Pagaliaus programą užbai
gė trumpa kalbele ir jiadėka 
kuopos pirmininkas.

žmogutis

apvaikščiojo s 
! n to visi 

IJl-il ėjo 
k< m o i i

K • /.i 11 < •ro
• i <• gra.'.u

■ > of ramu

i.........

i ■.-ia.'
> :vai i<» 19 dieną. Rengia Mote-

I SU i r 1 ■I- i1 k i t< >Į M Kili ■ 

: : IU J:li b-1 ' : r .'-11.- iileila .š

' u. i i i]: į oti- Į hm i ija Vii;- - 
::viiė. 1 klieno- ; armininke). 
.imlvika Barau-kienė. Barbo

ra M iz.ernienė. pan *lės Ona 
Ingiiraiiė (uoli Darbininku 
Sąiungo- m ikeja). Liudvika. 
Ba i a 11 > k a 11 e (viena .s sekre.

itorkų) ir Antanina Dabrovols- 
kiutė. tai]> sakant rinktinės pa
jėgos.

Ir aš tikiu, kad jos padarys 
ką tokio nepaprasto. • Jeigu 
kas nebus tame baliuje, tai iš 
to gailesčio anot anglų pasida
rys sau kaput. Nuvažiuos pa< 
Abraomą ožkų ganyt. Bus tai 
tikras surprizas visiems, kurie 
tik ateis. Tad visi zovada su
garmėkime į tą balių, kad po 
laikui su mumis neatsitiktų 
taip, kaip kad atsitiko anot tos 
pasakos su karalaite.

Nors tą vakarą anot žmonių 
pasakos perkūnija maišys že
mę su dangum, nors visos 
žvaigždės kris ant žemes, de
vynioliktą vasario mes ęisvien 
eikime į Moterį] balių. Aš nors 
ir šlubas, kaip ponas Tvar- 
dauskas, bet Šiame baliuje vis- 
tiek būsiu. Man šiandien ma
no “boisas” sakė: “Pape, aš 
tavo ten nuvežšiu savo vežimu
ke.” •

Senas Girtuoklis

IAWRENCE, MASS.
Vakariene

*

S!OUX CITY, IOWA
LDS, 70 kuopa rengia vaka- 

ienę. vasario 2(i d.. lietuviu

" n • f] vi. S

j
1
Uki’stj Kliubo svetainėje.

Darbai
. >

, • < *» •1

i

<

■ 1 j • ■.
u u m.’a -

šioje kolonijoje darbai silp
nai eina ir iš kitur atvažiavu- 

negalima gauti darbą.
i hi bdav nu m>i-i L vt I
- i\ lt ■ . i-1 - > i d i ri’i
mda- .-a\<.ttčj-. b.-.

.iai iiž-imanč Į\e.-:i
\oi i.; \ aidžia n<-e d?
’a p.i'ŪH \ ti. Neturi d 
■.•;d:.‘r '<>n -. <> <l;jr !!■ ■! i 
..i!;. .L-e ’

t
■ is
Ja i

1

Parapijos metinis susirin
kimas

N s. c.

n A R B I N I N K A S

WATERBURY, CONN?
Penktadienis, Vasario 12 d., 1927

LAWRENCE, M ASS

DETROIT, MICHIGANŠv. Kazimiero parapijos me
tinis susirinkimą- Įvyko nedė. 
Jioj G d. vasario. Nors 192G m. 
buvo parapijai sunkūs vienok 
pelno nemažai liko, skolą kiek 

o. \ i-i yra pa-iryže
uotis geriau šiais metais, 

kad parapijos -kolą kiek žv. 
miau sumažinti, kad nuošim
čių mažiau reikėti] mokėti ir 

,. greičiau kleboniją pastai vii.
Naujas parapijos komitetas

1 yra toks: Petras Stakia. pirm.. 
Juozas Augustinas. vi<'e-|»irm.. 
'Jonas Žibąs ižd.. Stanislova-

* Ūselis, rašt.

Dirba po 2-3-4 dienas 
savaitėj

Baliname laišką iŠ lietuvių 
kolonijų su klausimais apie 
darbus. Kaip kitur, taip ir pa- 
mus darbai susilpnėjo. Garsio
jo Kordo dirbtuvėse 
po 2. 3 ir 4 dienas.

Kitos automobiliu 
dirba po mažiau ir
bet darbas iš kitur atvažiavu
siam sunku ga it i.

<lirl»a tik

Laikraščiai

? Sekančiu- laikrascius galima 
į gauti arba užsirašyti pas kb-.

Boną: “Draugą,” “Laivą” ir 
-■ “Darbininką.” Galima užsira- 
7 syti ir kitokiu katalikišku lai- 
K krašėių ir knygų.

Koresp.

Užuojauta Marijonams

“ Pliiladelpliijos Liet. \’eikė- 
jų 'karyba” at.jausdama tą di
delį skausmą širdies ir-nuliū
dimą. kokį dabar turi gerbia
mi vienuoliai — tėvai ir bro
liukai Marijonai iš priežasties 
praradimo — mirties ją kovy 
riausiojo perdėtinio — genero
lo. arkivyskiųio Jurgio Matu- 

'levičiaus, siunčia jiems — M n
.iioiiaim \i“ša užuojautą -- 
;;>mloi< n< i į.i ir pareiškia, kad 

.Ji. Tą Didvyri lietuviu tautos, 
apgailestauja ne tik vien jie -- 
Marijonai, bet ir nesuskaitliuo- 
ta

Bolševikes bobutes plepalai

šioje kolonijoje bolševikes 
bobutes kraustosi iš proto. Su
sivaržė už burdingierius ir pa
leido liežuvius į darbą. Ar ne- 
prikirs kas nors joms liežuvė
lių?

Bolševikų protestai.

Čia mūsų raudonieji turėjo 
neva prakalbas. Tūlas Mas
kvietis bespyči įlodamas apie 
barzdas taip įkaitino d.-gą Kaš- 

barzda
paraudonavo. Skaitė neva iš 
kokio ten popiergalio, bet nie
kas negirdėjo ką skaitė, nes pa
sibaigus kalbai salėje kilo di
džiausias triukšmas. Matyt, ir 
bolševikėliai pradeda susipras
ti ir protestuoja prieš savo va- 
dtis.J<urie tik melais ir šmeiž
tais nuntina savo drauguč-ius.

Parapi jonas
f

kevičiu, kad tam net

WATERBURY, CONN.

Džiaugiasi ‘ ‘ Darbininku ’ ’

Perskaitę “Darbininke” adi
tei ialą “ Redaktoriams pasi
keitus” nudžiugome susilaukę 
garbingo sau vado, kuris (Iru
siai stoja į kovą su visokiais 
darbininku priešais. Mes dav- 

jbininkai turime visomis pajė
gomis remti “Darbininką” 'r 
L. D. >'•. ii \ i-atne ku me -1 et i i 
'>-;2'e|i>ą mii-n garbingam va
lai.

I

I
i

!

i

L. D. S. 5-tos kuopos 
susirinkimas

Darbininkai turime susido
mėti savais reikalais. Lietu
viu Darbininku Sąjunga yra 
vienintelė darbininku organi
zacija. Jos reikalai mums turi

i

madieny. vasario 27 d. įvyks 
LDS. 5 kuopos susirinkimas. 
Visi nariai būtinai ateikite ir 
dalyvaukite svarbiuo-e ya-i’ >- 
i I lollosn c Ūsų i>r: I.gie ■ t.,-.:

’iiizaci i M alui-.

I)abar cim*. vajim. Mes i• 
me dėti visas pa-tams's. ■;.;<! 
išauginus kuopą į v <*ną iš 
skaitlingiausių ir didži; 11-ių 
kuopą ir kad laimėjus oi • m j 
dovaną skirtą Centro.

Aš kaipo pirmininkas pasi
žadu stoti į darbą ir prirašv- 
nėti naujus 
jus. Taipgi 
tus narius

Kviečiu
ateiti į šį susirinkimą.

B. P. šilkauskas,
L. D. S. 5 kuopos pirm.

narius ir skaityto- 
kviečiu ir visus ki- 
stoti darban.
visus skaitlingai

CHICAGO, ILLINOIS
Art. St. Pilkos išleistuvės 

“Aušros Sūnūs”

Art. St. Pilka Chicagoje su
rado sau tinkamą dirvą: ir 
jam, matyt, patiko pas mus 
būti ir .jis čikagiečiams labai 
patiko. Dabar, kadi art. Pilka 
tuoj turės apleisti Cliicago, ky
la sumanymas sekantiems me
tams jį .jau iš anksto pas mus 
užprašyti, kad niekas kitas ne
galėtu jo iš mūs pavergti . Per 
kelius mėnesius art. St. Pilka 
pastatė mums kelius nepapras
tus vaidinimus, kokių mes dar 
nesame pas lietuvius matę, bet 
ypač visiems patiko veikalas 
“.Aušros Sūnūs.” Pirmą kar
tą pastatytas puikiame vidur
iu iesčio G oodman teatre, prie 
nepaprastai gražių scenerijų, 
prie puikiausių šviesų, tas vei
kalas padarė tikrą furorą. Kai 
paprastai art. St. Pilkos paren
gimuose, nebuvo nei vieno ar
tisto, kuris blogai vaidintų, bet 
ypač čia atsižymėjo pats reži- 

St. Pilka 1

Debatai

N. P. Draugijos narės susi
rinkę p. Pino stūboje turėjo 
debatus. Tema buvo “Kas ne
ša daugiau naudos visuomenei,

' vvrai ar" motervs ? I •
I

reniutė ir .Joana
iv.

kė p-lės I'alt- 
Pauliukoniu-

i

i

I .;iiiiirjo mot ti Įi'i -ė. Publi
ką :;lf<" Š, .-\ ;i!<|c;.)|gi jo-; 
keletas nariu. L. Vyčiu dabar
tinis pirm. J. Gecevičius, varg. 
J. Banys ir kun. E. M. Juras.

P-lė Adelė Piniutė pavaišino 
svečius skaniais užkandžiais.

Aplanke

Sausio 30 d. šv. Pranciškaus 
parapijos svetainėj įvyko pra
kalbos. Kalbėjo Lietuvos N y
čių Centro pirm. p. Viesulą iš 
Nonvood, .Mass. .Jis pasakė 
gerą ir turiningą prakalbėlę. 
Ragino .jaunimą rašytis prie L. 
Vyčiu. Apart prakalbos buvo 
ir muzikali“ dalis programų, 
kurią išpildė panelės akompa
nuojant p. -J. Baniui.

“Fanvell to tliev” sudaina
vo duetą p-lės Izabelė ir Ber- 
niee Zalabiutės. Solo “Meilė” 
dainavo p-lė Onutė Rakauskai 
te. Bernice Baubiutei akompa
nuojant. Puikiai sudainavo so
lo “Lietuva” p-lė Stasė Lenz- 
bergiutė, ii. J. Baniui akompa
nuojant.

Duetą—piano skambino p-lės 
Piniutė ir Skusevičiutė.

Vakaro vedėjas buvo kuopos 
pirm. p. .J. Geeevičius.

Reception

Tą pačią dieną Įvyko pasi
linksminimo pramogėlė, p-lei 
šimoniutei vadovaujant. Da
lyvavo gražus būrelis jaunimo. 
Pasilinksminus, p-lės Petrušy- 
tė ir Šiinoniutės puikiai pavai
šino susirinkusį jaunimą.

T. Mažiukė

dirbtuvės 
daugiau,

Yra ir tokiu dirbt uvią. ku
rios dirba pilną laiką.

' Bedarbiu yra tūkstančiai. 
Jeigu kas ir gauna darbą, tai 
žmonės sako, kad stebuklas.

Oras nešaltas ir sniegas jau 
siit irpo.

11 ir nuo Širdies 
ir ištiermč.- 

da 1 ’>e.

B. P. šilkauskas

LOVVELL, MASS.
Pradedame išsijudinti.

Vasario 13 d., gerb. klebono 
kun. Kuro iniciatyva Įvyko pa
rapijos susirinkimas. Buvo iš
duotas raportas. Parapijos rei
kalai per pereitus mėt is silp
nai ėjo ir skolą sumažinta t'k 
$290.

Parapijonys tarėsi kaip nors 
jiaiajiijos reilertlus j>agerinti ir 
-kola- sparčiau mažinti. Tuo 
reikalu rūpintis klebono jirita- 
rimu išrinktas komitetas iš 
šių: klebonas kun. S. Kučas. V. 
Paulauskas.
\. Biekša.
B iomila, -L

J. N. Norkūnas, 
J. Šveič-iūnas, J. 
Karsokas.

V. P. J.*

Jiedu buvo alkoolio vergu. 
Pažiūrėsime ar išlaikys be vel
nio skystimėlio, kad ir virinis 
metus.

Iadomi sutartis, o dar indo- 
mesnis ją naujas gyvenimas, 
m-s ligšiol buvo žinomi kaipo 
du didž.iausiu girtuokliu. Die
ve jiems padėk išlaikyti blai
vybe.

r
i

i

H
II
II
i

P. J. š.

Kuomet Kūdikiai
Verki? Pa bandykite

i

NEW BRITAIN, CONN.
Lietuvos Nepriklausomybės 

sukaktuvės

šios kolonijos draugijos ir 
kuopos sutarė bendrai apvaik
ščioti Lietuvos Nepriklauso- 
puybės 9 meti] sukaktuves. 'Ibio 
|t'kslu 29 d. vasario rengia vie
kas 
ifinais, 
pietiniai ir svečiai, 
•vili -Vet.iinčje. 3.TI

prakalbas su pamargini- 
Kalbes žymūs kalbėtojai 

lietu- 
gat..Į VIII sVet.ii Iieje. I

1 ie< m
• \ •

i

i

* c

ozą ; M ksiinaviči

kelias ramybėn: k?

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

i i DARBININKU”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestui ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus. Seimo ir vvriausvbės darbus irvalstv-• • v

bes vidaus ii- užsienio politikų.

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
i geresnę ateitį.

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemiu, smulkiųjų fikpiinku ir ki
ti] žemininkų būvį ir reikalus.

“DARBTNINKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako i 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

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

“DARBININKAS” yra visų dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai- ) 
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO’ kaina tik 8 litai metams, 
pusei metii 4 litai. Amerikojt', Anglijoje dvigu
bai.

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraei- 
jos adresas: Kciih/is. yc/iri/.hinsom Aikštė. 
2-raJJTllUAXIA.
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sielius >1. runa knygnešio 
IL. -Jedo.- "o .-įe. D..P 
lenki, linini - -i n ■ i -u 
irt. St. Pilka, ki l'4:j ž; mii 

: agii ’ ii] rem/:' ' ■ m m pa ■ o 
i a- iš lei.-t u ve- : ■ -nuomavo I •>
patį < ioodman te,.i rą de| “ ka
ro- Sūllil ” pa b: ; toji m> •. I ■ .i 

iai.i yra galimybė -n nr./.iid' 
kainas ir net prastam darbo 
žmogui rasis proga tuo gražiu 
patriotiniu veikalu pasigerėti. 
“Aušros Sūnūs” — veikalas, 
kuris žadUųi mumyse lietuvys
te ir leidžia mums savo levais 
pasididžiuot i. Ypač yra. sma
gu, kad atr. St. Pilka atsisvei
kins su nmrrtts tokiose gerose 
sąlygose ir dnr sykį parodys 
mums, kaip reikia mylėti savo 
k'raštą.
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Susirinkimas buvo rimtus ir 
naudingas nutarimais.
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Žmogutis

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioji' Britanijoje: Mi tams 12 šilingu, pusei 
metu (i šilingai.B mėn. 3 šilingai ir G penai.

Amerikoje: Metams $3.00. pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centii. r

Lietuvoje: Melams 21 litai, pu<<4 metu 12 litu 
3 mėn. 7 litai.
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LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
šilimui pranešu savo pacientams kad mano daktariškas ofisas 

Jrenutas pasnil vėliausios Europiškos mados, turintis savyje naujnnslnl iš
rastus klinikos Įrankius, kaip tai: • .

1. Artiflciališk:) saulės šviesa, kurios spinduliai stebėtinai veikia 
ant nekuriu odos U^ų, taip lyiriai Išgydo prasideslanči:) džimos liga ir 
pradžioje <>d<>s vėžį. Taipgi turi daug reikšmės prie gydymo vidaus ligų 
ir Saizdit

2. Elektros Įrankiai Ir tnnšh’os. kurios yra pritaikintos dėl gydymo 
nervų, reumatizmo ir moterų linu.

X Skyrius dėl puslapi Ingy moterų Ir vyrų ligų.
•I. l.nlM>r>itorljn. kurioj yra bandomas kraujas, šlapumas |r t. t.
DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 

12900 Jos Campau Avenne N. Detroit, Michigan
VALANDOS; 10—12 dienų Ir 2-S v a kare TELEFONAS: Arllngton 2083.

A. V. ir '
;a :i!,.’.m.

m. l.iiK-oln
TH'Kimi'K' '<>
gas dienas, abu lietuviu s įta
rė nuo tos durnos pradėti lau
pyti ir daugiau nebegerti. Mat, 
ligšiol ką uždirbdavo, 
pragerdavo.

Šią sutartį padarė vieniems 
metams, nuo vasario 14 <!„ 
1927 iki vasario 14 d., 1928.

Jet bile kuris sulaužys šią 
.sutartį laike vienu metu, tai 
praras $100. kuriuos sudėjo 
abi pusi 1 trečiojo rankas. Su
tarti padarė raštu.

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

“išEIA II DRAI GAS” talpina Įvairias ži
nias kaip iš lietuviu gyvenimo užsienv, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIU DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas. feljetonus. įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbu vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaily mus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmoniu laikraštis.

Redakcijų sir Administracijos antrašas: “Išeiviu
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
land.



Vietines žinios UIUME
DALYVAUS VAIDINIME

Rep.

SODALICIJOS PAMALDOS

vakare, Šv.

IŠKILMINGOS MIŠIOS
Bus antradieny, vasario 22 
dieną, 9-tą valandą ryte, 
Šv. Petro lietuvių bažnyčio- 

a

P-lū M. Grybaite daly
vaus Sodalitiečių perstaty
me “Patricija.” Vaidins 

je su assista už a. a. arki- ^‘Angelo” pranešėjo rolę, 
vyskupo Juigio i'iVisf turės progą išgirsti jos
čiaus vėlę. !.««l..„. u.m.m; “a*

Sueikite skaitlingai.
'malonų balseli giedant ‘‘Aš
| ««••!>•*\1 Y to 1 11avė, Dieve garbinsiu.

B-z-z-z-z

KVIETKŲ BALIUS
Lietuvos Dukterų po glo-Trečiadienio

Petro bažnyčioje Sodalici- ba Motinos Dievo draugijos 
jos pamaldos gražiai pavy- balius įvyks vaasrio 19 d., 
ko. Jaunos sodalitietės išgir- parapijos svetainėje, 492 E. 
do daug naudingų painoki- Seventli St.,7:30 vai. vaka- 
uimų. Buvo teikiamas Švč. re.
Sakramento palaiminimas.!

Prisirašė naujų narių.

MENININKAI RENGIA 
PUIKŲ VAKARĄ

Vyčių 17 kuopos meninin
kai rengiasi prie savo per
statymo, kuris bus sekma
dieny, vasario 20-tą. Antra
dienio vakare, turėjo ban
dymus. Pasekmės išėjo ge
ros. Matyt, bus įdomus 
gramas.

9

ATOSTOGOS

GYVENKITE MIESTE 
ARBA REZIGNUOKITE

Bostono policijos viršinin
kas išleido įsakymą, kad vi
si policistai turi gyventi 
Bostone arba rezignuoti iš 
tarnybos.

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

LDS. N. A. Apskr. Valdyba

“Darbininko” 
KATALOGAS

Į Visi] iH'lną skiria parapi
jos vasariniai mokyklai. Bus 
1 dovanos vyrams ir mote
rims už gražiausi kvietkų. 
Dovanomis išleis $25.00.

Šiame baliuje bus daug į- 
viii enybių. Gera orkestrą.! 
Ateikite skaitlingai.

PRANEŠIMAS IR ATITAI, 
SYMAS

pro-

nnes-
turės

Ateinančią savaitę, 
to mokyklų mokiniai 
sa\^ pavasario atostogas. 
Gaila, kad sniego mažai.

PATRICIJA

J?-lės A. Kiburiutė ir M. 
Žareikiutė siuva rūbus vai
dintojoms veikalo “Patrici
ja.” Matyt, nemažai išlaidu 
pasidarys sodalitietėms ren
giant jsį gražų tikejimišką 
veikalą.

j Pereito sekmadienio va- 
Įkare, laike gerb. kleb. jubi- 
iliejinės vakarienės įvyko 
jiicmalonuinas mūsų daini- 
.ninkei p-lei AL Grybaitei, 
kuomet jai nežinant persta
tė dainuoti. Taigi progra
mų komisija praneša, kad 
ta nemaloni klaida įvyko ne 
iš blogos valios, bet per ne
apsižiūrėjimą. Tikimės, kad 
visuomene dalyvavusi atleis 
komisijai už padarytą klai
dą ir nepalaikys p-lės M. 
Grybaitės nedaly vavii ną
programe už blogą.

Pr. Komisijos narys

Altoriaus puošimo drau
gijos susirinkimo nebus 

' mėnesi.

v •
SĮ

Mikolo Grendelio graži 
kalba per gerb. klebono ju
biliejaus vakarienę nustebi
no visus. Linksma matyti, 
kad mūsų jaunieji nepa
miršta tėvų kalbos, 
tėvams.

(birbė

KALĖDOJIMAS

šią savaitę gerb. kleb. 
kun. K. Urbonavičius ap
lankė parapijomis gyvenan
čius prie Mercer gat. ir Tini
mas Bark.

KARŠTI DEBATAI y
BOSTON.—TJboral Givic 

Bengiu* įnešė bilių, kad lei
dus piliečiams balsuoti at
šaukimui probibicijos įsta
tymui.

Pg )M‘tu-i.įa pasirašo 100.- 
^>33 Massaehiisetts valstijos 
gyventojai.

Toji peticija Tx‘gislatŪlo
je sukėlė karštus ginčus sla
piųjų su sausaisiais.

TARPSAVINĖS TAUPYMŲ 
BANKOS

Massachusetts valstija di
džiuojasi tarpsavinčniis tau
pymų liaukomis. .Tos yra 
i ikrai tarpsavinės, nes ne
turi šėrininkiĮ. bet depozito- 
riai gauna yisą pelną išmo
kėjus išlaidas* užlaikymui 
banko ir sumas padėtas, su
lig įstatymų, į atsargos fon
dą. Bostono Five Cents 
Savings Banką, ant Scliool 
Street yra puikiausias pa- 
vizdys tokių bankų.

Laike suvirs 72 metų gy
vavimo šį banką atidarė 
virš 900,090 sąskaitą. Jos 
knygose šiandien yra virš 
178.0IH) atdari] sąskaitų su 
padėliais sumoje $81.000,- 
000.

Per 10 suvirs metų depo- 
zi t oriai gavo 4% už taupo
mus pinigus.

ĮVAIRIOS KNYGOS

MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 
visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas _ 20c.

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumu, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. .Jėzuitas Feliksas Cozel........ ....................... ........ ............... 30e.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai...  8c.

IIUUKLEBERRY FI.NNAS—labai įdomi apysaka.......................75c.
PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.
V. Kulikauskas ........... . ....... .... .............. ............... .... ................15e.

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai
4 įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo

nas Montvila ____ ...... ............................... ...................... .......... 1.50
TEN GERAI KUR MUS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei

viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas........ .............. ...50c.
TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 

apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._____________ 40c.
TRUMPI SKA1TYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai

rius gyveninio atsitikimus. Parašė J. Tarvydas._..... ...............45c.
TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis........... 45c.
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio___ ________ _ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis... 75c.
1)1DŽI()JO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.

Parašė P. Žadeikis.............. ............... ..... ..... ......... ............ ....... 75c.
k 

GERUMAS—aprašymas apie gerumų per; Tėvą Faberą-Filipiną.
Vertė Kun. P. L.............. . .............. . .............. .................. ..........15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskj 
parengė S. Kaimietis___ ________ ____________________ _ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA LR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a_____________ __________ ___________________ 15č.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS—parašė Kun.
T. Žilinskas............... -............... -__ ________________ _ -...10c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikių ..... ........... .,_________ _ 50c.
ARITMETIKOS UŽDAVLNYNAS ........ . ......... ............................25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui............ .......50c.
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas........... 15c.
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 

Rusijoje .................................................................... . ...........15c.
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis . ...... ............................... ....50c.
LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus ...... . ............... ....... . .... .......... 50e.
AIŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver

tė Jonas M. Širvintas............... ............... ..... ...........__r................ 50e.
POEZIJA, DAINOS IR EILĖS

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ................
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ............
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENE—Opera Miko Petrausko. 
ŠIŲ NAKUELY ......... .... . .................................................

' SIUNTĖ MANE .MOTINĖLĖ ................................... .....
; VAI Aš PAKIRSČIAU ............... . ........... ................ .......
; UŽ ŠILINGĖLI .................................................... . ... .... ..

SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ....................... ......... ...... .........
LIGHO (latviška) ...... ........................................ .............

BOSTON. — Šios valsti
jos teisinas apkaltinęs Pon
ai už šulerystę nesuspėjo jo 
padėti į saugią vietą.

Pasprukęs Ponai’s į va
karines valstijas sukinėjosi 
gana ilgai iki Mass. valsti
jos viršininkai legaliai galė
jo burtininką gabenti atgal 
“pakulai” už finansinį bur
tininkavimą.

Šiomis dienomis, teismo į- 
sakyniu. Ponzi’s turas sėdė
ti sunkiųjų darbų kalėjime 
nuo 7 iki 9 metų.

Naujas Vargas

Kalėjimo užvaizdą neran
da jam vietos. Turėjo iš
vežti kalinį ir į jo vietą pa-^ 
talpino Ponzį.

Kibi savaitę ir taip gal 
per 10 dienų jis turės dirb
ti įvairius darbus iki patirs 
jo gabumus prie kokio nors 
darbo.

PASIRAŠĖ KOMERCINĘ 
SUTARTĮ

PARYŽIUS. — Užsienių 
reikalų ministeris Briand ir 
Vokietijos ambasadorius 
Von-Hoesch Įiasirašė proto
kolą pratęsdami konierciji- 
nę sutartį tarpe dvieju ša- 
ių, Francijos ir Vokietijos 

iki gegužės 31 d.

Naujas Išradimas
Dekens New Discovery Ointment
Deksnio Galinga Mastis, kurios pasaulis per šimtus mdtą 

laukė tai jau yra GATAVA.

Deksnio Galinga Mostis yra sudaryta iš geriausių ir bran
giausių gyduolių iš visu kraštų svieto girių, visokiu medžių, 
aliejų, iš žolių, kvietkų ir visokių šaknų.

Deksnio Galinga Mostis eina per skūrą į gyslas ir darbasi 
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: REUMATIZMĄ, RANKŲ, 
KOJ Ų, GALVOS skaudėjimą, šaltį, rankų, kojų tirpimą ir atša
lusio kraujo, ir taip visokius skaudėjimus (tik ne ronas).

Didžiausia laimė pasaulyje kiekvieno žmogaus yra gėrėtis 
sveikata. Didžiausi skarbai honorai ir užsitamavimai nieku yr 
prieš atsakančią sveikatą.

Žmogus nupuolęs ant sveikatos, neatboja nieko, nieks jo ne- 
tiešija, viskas jam apmirusiiTir be vertės. Atkreipiant atydon 
bagoeius (turtuolius) ne vienas tokis bagočius, neturintis svei
katos atiduotų savo bagotvstę 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 }xisii>irk Deksnio 
Galingos Mosties, kuri tave išgelbės iš skausmų ir vargų.

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

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

Tūkstančai žmonių yra išsigydė, o milijonai dar nežino apie 
tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek verta aukso, kiek ji pati 
sveria sulig naudos gydymo. 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 vietini aptiekorių, tai prisiųskz 

mums šitą kuponą.
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| CHORO repertuaras;
i Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- '
j tams, $2.00. Už tą pačią kainą i
i siunčiam Ir Lietuvon. A. BACIU- 1 

LIS. 421 6th St..1 8. Boston. Mass.
©©©®©©©©©©©©®©®©©©©©@©®@e®

Sustabdykit tą kosulį
Pirma, negu jis pastos 

pavojingu!

ANCHORBRAND
Iikirpk ir parodyk
MVO vaiatininkui.

----~lĮf!J k

PRANCIJA SUSIRŪPINO
PARYŽIUS. — Pranci- 

ja sužinojus, kad Vokietija 
dabar išleidžia tris-penkta- 
dalius visos sumos palaiky
mui 100,000 kariuųmenės, 
liurią išleisdavo prieš pa
saulinį- karą 800,000 vyrų, 
labai susirūpino ir pradėjo 
rimtai galvoti ar tik nebus 
naujas pasaulinio karo žen
klas?

25c. 
,15c.
5.00
30c.
20c.
,20c.
,30c. 
10c. 
,10c.

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas... 25c.
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas _ __ ___ __ ____ _______________ ______ ___ 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą; parašė Seirijų Juozukas_ _____ __ ___ ______________ 35c.
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės

Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis....... ... .... ................ 75c.
SNI EG AS— Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis .......    40c.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aklų. 5 pav. Vertė J. M. Širvintas.....30c.
ESUMAS—3-<’in dalis dramos “Gims Tautos Genijus.’’ Parašė

Kun. L. Vaicekauskas .............. . .... ...... ............ ............ ■_____ 10c.
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V......................10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo- ’ 

ims Tarvydas...............        10c.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas... „...35c.
DRAMOS: 1) Gerinami: 2) Fabiola—5 aktų;3) Liurdo Stebuklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas ________________________ 65c.
VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono laK 

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., 1). ir N______ _ 15c.
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: I) Ištirsimc paskui; 2) Antanukas 

našlaitis; 3} Mėginimas. Surinko S. K., 1). ir N............  15c.
MALDAKNYGĖS

PULKIM A\T KELIŲ—“D-ko“ spaitda/Otįos apdarais i
t

BUVO TAIP NERVUOTAS 
KAD NEGALĖDAVO 

IŠDIRBTI VISĄ 
DIENĄ

Mr. W. A. Weller, iš Fulton. 
Mo., buvo nervuotis, nusilpęs ir 
labai kentėjo nuo nevirškinimo. 
Jis svėrė tiktai 117 svarus. Po iš- 
vartojimo dviejų butelių Nuga- 
Tone jis parašė: “Dabar aš sve
riu 130 svarų, aš galiu dirbti be 
nuovargio ir nerviškumo. Einu 
lauk reguliariai ir išrodau riebes
nis negu kada nors pirmiau. Nuga- 
Tone pagelbėjo man Dikčiai.”

Nuga-Tone genis kraujo lnida- 
votojos, nervų ir raumenų. Sutei
kia greitą pagelbą nevirškinime, 
prašalina iš vidurių gasus, raugė
jimą. svaigulį, galvos skaudėjimą, 
inkstų, kepenų ir pūslės nemalo
numus. sustiprina silpnus nervus, 
prašalina nemigę, pataiso apetitą, 
alielną nusilpnėjimą ir panašius 
trubelius. Per daugelį metų Nuga- 
Tone. pagelbėjo tūkstančiams žmo
nių atgauti savo sveikatą ir susti
prėti. Jos parduodamos pas visus 
aptlėkimu* su tikra, garantija, 
kad suteiks užganėdinimą arba pi
nigai grąžinami. Nusipirkit bute
lį šiandien. Tik žiūrėkit, kad bū
tu Nuga-Tone. Pavaduotojos yra 
lic vertės. ;

Žmonės dėkavoja atvirai ir

9
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Guoilotini Tamstoj,:—
Turėjau Reumatizmų imt ilgus metus 

buvau bandęs visokias gyduoles ir gy
dytojus, bet naudos nebuvo. Išgirdęs

Štai ką mums rašo šimtus tokių laiškų su padėkavonėmis 
aplaikoni iš viso pasaulio kraštų, 
teisingai.

Tikrai sakau stebuklingos DEKSNIO 
gyduolės iš Amerikos, kurios mane iš
gelbėjo. Turėjau pritrauktų raukų imt 
ilgus metus Ir niekaip negalėjau išsi
gydyti ir gydytojai buvo ketinę piauti.
Ačiū Dievui ir žmonėms, kurie prirodė . 
ir Įi-atarė naudot i Deksnio Galingų Mos-1 l’ąy.vrinių apie jukipGalin-
tį sunaudojau jiorų dėžučių ir likos ma- ............. .....................................
no ranka sveika. Ačių jums išradėjai 
tų brangių gyduolių, kati jums Pomfs 
Dfevas padėtų toliaus darbuotis.

Emilija Rusteikienė
Kražių paštas ir miestas, Lietuva.

Negirdėjau ausimis per 20 metų, bu
vau pas visokius gydytojus ir visokias 
gyduoles naudojau, liet viskas buvo ant 
tuščio, kada išgirdau pagyrimų DEKS
NIO GALINGOS MOSTIES pamislinau 
sau reikia pabandyti šitų gyduolių, su
naudojau apie tris dėžutes ir dar pra
dėjau girdėti man pasirodė, kad dangus 
atsidarė ant žemės, nežinojau nei kas 
daryti iš tos linksmylies-verkiau ir mel
džiaus Už tas stebuklingus gyduoles.

Tūkstančius sykių tariu ačių išradė
jui Deksniui.

:rų Mostj parsitraukiau panaudojau sa
vaite laiko, dabar jaučiuosi tikrai svei
ku jau pradėjau dirbti ir tariu labai 
ačių už jūsų gyduoles. Jus galite pa
garsinti šitą mano laišką arba išsaky
ti kiekvienam jeigu įnirštų žinoti tei
sybės apie jūsų gyduoles, tegul rašo pas 
mane ir aš parašau jiems kaip aš sir
gau ir kaip mane išgydė jūsų gyduolės. 
Dar aš prisiunčia jums $3.20 dėl 3 dė
žučių lh'ksnio Galingos Mosties po 
$1.50. nes aš siųsiu savo dėdei į Eu- 
ropų šitas stebėtinas gyduoles, meldžiu 
kaip greičiau prisiųsti.

Su pagarba. Tnny Varomis, 
55 Areli St., New Briiain, Conn.
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O. I'alubieniiitė, 
Pasvalio puštas. Tnlučkonių kaimus, 
Pasvalio apskritis. Lietuva.

Plynioutli. Pa.. 
Birželio 8, 1921 m. 

Gerbiamas Tamsta:—
Aš 33 metų senumo vyras, turėjau 

skaudėjimų jmr 2 metu rankose ir nu
garoj. Panaudojau jūsų Galingų Mostj. 
dabar esu sveikas. Ir mano moteris 
turėjo šone skaudėjimų |»t daug mdfcų. 
išsitrynus su Galinga Muštini! kelius 

ir nežinia kur tas skausmas 
Ir veliumu kiekvienam jūsų Ga- 
gyduoli>s.

Su oagarba. Joxryh J{oyutxki 
Main St.. l’I.i mouth. Pa.

Pittston. Pa.. Vasario 18. 1921 
Gerbiamieji Tamstos;—

Tariu širdingų ačių už jūsų Naujų 
išradimų, kuris man suteikė sveikatų 
aš (>3 metų amžiaus moteris turėjau re
umatizmų |ht 17 metų buvau pas viso- 
kius gydytojus Ir naudojau visokias 
gyduoles, kas kų tik sakė, liet niekas 
negelbėjo.

Pasipirkatt jūsų Galingą Mostj pus 
vietinį agentų tik sunaudojau 3 dėžu
tes Galingos Mosties Ir atgavau savo 
sveikatų. Ir tariu labai avių už jūsų gy
duolių. glllilICTITTių.

Su | m garbu, .larni Xarifxkicnė, 
14 Stark St.. Pittston. Pa.

sykius 
<ling<>. 
liūgas

333 E.

t

Kaitri Polieistas l>er kelius motus 
builniiuis gavau Kcuinn lizinų kojose, 
ka<l uogalėilavau sykiais nei pastovėti, 
buvau pas kelius gydytojus Ir taip 
naudojau visokių gyduolių, liet geriau 
nebuvo. Mano motina parnešė Deksnio 
dalingų Mostj panaudojau apie ketu
rias svkius ir nežinau kur tie-baisus 
skaudėjimai dingo. 
J. Anderson taip 
skaudėjimų. Ačių

Ir mimo draugas 
pat išsigydė šono 

už gyduoles.
Vr .TIcrnėy

f fį*ęX

’ S 

iri

•f-

4Nesiusk pinigų t’k parašyk savo adresą ir prisiąsk mums 
šitą kuponą užmokėsi paštininkui, kada gyduoles atneš. 
GVARANCIJA. Jeigu pasekmių neaplaikysi j 15 dienų, 
pinigus grąžiname. 
Vardas ir pavardė 
No. ir gatvė_____
Miestas

--

Sustabdo 
Šalčius 

Geriausiai žinoma* būdas Haitį att* 
stabdyti yra Hill’a Cascarn-Bromide- 
Quininc. Milionki tą j rodo kns tįpmą. 
Ji* šaltį sustabdo j 24 valanda*.

Daug tūkatnnfių žmonių kasmet mir
šta nuo inlčio phscktnių. Viena pnoumo 
oia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Bill'i kaip tik šaltis prasldo-

— Valstija____________
DEKSNIS OINTMENT C0.,

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

♦ *5
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PASARGA:

da. Salti* pavojingas - stabdyk JI tuoj,' 
>4 irI

R1B ir patik 
AKCIIOR

.4
REIKALAUJAM AGENTŲ IR AGENČIŲ VISUR
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f
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MHORCOUGHSYRUP
Į/ Ypatingai jis

rekomenduojamas 
nuo kosulio, paeinančio 

nuo peršalimų! 
Mažai imant — malonus 

skonis—greita pagalbai Sau- 
tilčtinas! Buk tikras ir prašyk 

Rr’ar.'l (Inkaro Rūšies). 
Kaina 60c. vai«tinė*e ar stačiai iš 

F. AD. RICHTER & CO.
Berry * So Sth St>. BrooHyn, N. T.

f

i i? Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip: 
DARBININKAS

366 West Broadway oSuth Boston, Mass.
i.. ' • ■ ' 1 ’

I -

Titaal Gauk

UININE
n (mitalą

Į
*

Nuo visokią apgaviką žiūrėki
te, kad būtą toks paveikslas 
ant dėžutei ir toks pat parašas, 
kaip čia, tada turėsite tikrą gy
duolę.

K
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ĮVAIRENYBES
MOTERIS, NUŽUDŽIUSI

60 V/IKŲ

Penktadienis, Vasario 12 d., 1927
------ - -■ .. ■ts

NAUJOJO MIESTO 
ATIDARYMAS

Lig Šiol miestai tvėrėsi ir 
augo-per ištisus šimtmečius, 
vaizduodami Įvairiu šimt- 

iinečiu ir epochų gyvavimą,
už' t ačiau Australija pasistalė

Iš Baltstogės praneša a- 
pie baisia žmogžudystę: vie-l 
na moteris per keletą metui 
nužudė (H) vaiku, kuriuos ji 
priimdavo auklėjimui
tam tikra atlyginimą. Vai- sau iš karto naują sostinę, 
kti motinoms, kuomet josj-uni.ą ir “atidaryk.” kaip 
teiravosi apie savo vaikus, Lokį paminklą gegužes mė- 
jis atsakydavo, kad vaikai šitas naujai ir ūmai
yra kaime, ir tokiu būdu jai (pastatytas miestas pavadin- 
sekdavosi paslėpti kruvino
jo darbo pėdsakus. Nužu
dytu vaiku lavomis toji mo
teris sudegindavo. Iš vaiku 
motinu ji imdavo dideli at
lyginimą, kaip už j u maiti
nimą, taip ir ją auklėjimą.

Kad tos moters darbas ne
greit buvo susektas, aiški
nama luotu, jog dauguma 
jos m*va auklėjami} vaiku 
paėjo iš«neteisėtos motervs- 
tės: motinos beveik nesirū
pino savo vaiki) likimu.

BR0ADWAY THEATRE į
South Boston, Mass. Broadway and F Street

REIKALINGAS . 
prityręs salesmanas. Geros saly-į 
gos duodamos dirbti ant algos ir 
40 nuoš. Jeigu randasi tokis 
kreipkitės WEBBERS STI BIO, 
2o'<> Trcinotit St., Boston.

(V.1S-22)

DAKTARAI
LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventą dieną pagal su
sitarimą.

Pagal ž.monhi patyrimą, 
kas turtingas, tam patvs sa- 
vaime turtai lenda. Jei šią 
ties.ą taikyti turtingam kra
štui. tai visai suprantamas 
bus ir šis miotikis. Visai 
nesenai Brazilijoj. netoli 
San Baido miesto nukrito iš 

.dangaus akmuo, kuris Aadi- 
įnamas meteoru. Ne naujie- 
'na. kad toki akmenys iš, 
dangaus krinta, bet tas bra- 
zilietis, kurio meteoras kris
damas žievini stogą šipu
liais sutkiuškino, netverda
mas dyiKaršto savo tempe
ramento, griebęs geležini 
kūjį, ėmė tvoti meteorą, kol 
tas subirėjo. Paskiau apie 
ŠĮ savo žygdarbį pasig\ rė 
kaimynui ir taip kalbos pla
tinosi ligi miesto ir pasiekė 

Laikraštis ši da- 
kad

sostines Kio de

SEKMADIENY. Vasario 20—Didelis KONCERTAS ir 
du Įdomūs paveikslai—DICE W0MAN su Pricilla Dean 
ir THE W0LF HUNTERS, all Star Cast.

--- ---------  
Ketvirtadieny. Penktadieny 

šeštadieny
Pirmadieny, Antradieny ir 

Trečiadieny

VASARIO 21-22—23 VASARIO 24—25—2G

•J

PARSIDUODA SALDAINIŲ IR 
ICE-CREAMO KRAUTUVĖ

THE KID BROTHER
su žymiausiu pasaulio 

komedijantu Harold Lloyd

EAGLE OF THE SEA
su‘Ričardo Cortez ir

Florence Vidor

Parsiduoda pigiai, Priežast? par
davimo savininkas paaiškys vpa- 
tiškai. Kas nori gero biznio atsi
šaukite: 150 \V. TIHRD ST., Su. 
Boston. Tel. S'. B. 3S19-R (V.22) Ofso Telefonas University 7967 

Res. Tel. Porter 2945-R

DR. J. EDW. MURPHY
(DANTISTAS)

Lietuviams galima susikalbėti 
nes randasi lietuvė slaugė 

1348 Cambridge St., Cambridge 
(arti 1 nnian Sq.)

Vai.: nuo 9 rvte iki 9:30 vak.

RENDAI GARADŽIUS
5 karu garadžius ant mulos. $2f 
mėnesiui. VL. BRAZAl’SKAS. 1‘ 
Story St., So. Boston. (\’.18,

itas Konbcra. -Jis pastaty
ta* 240 kilometru atstu nuo 
Sidnėjaus. Vien tik jo geo
grafinė padėtis jau aiškiai 
rodo, kad šitą dirbtiną mie
stą statę ir projektavę žmo
nės gerai suprantą nau
josios pasaulio kultūros ke
lius ir tuos reikalavimus, 
kuriuos stato mūsų eros gy
venimas. Konboros miestas 
vietoji' tarp kalnu, prie M.o- 
lonko upės. Visur Įtais'da 
labai gražūs parkai, alėjos, 
skverai. Visur spindi mo- 
lerniškumas. aukšta techni
ka ir grožis.

I

T EX
su Ruth Mix

RAČE WILD
su Ilene Percy

Pirmadieny, Progų Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalų 
Bandymo Vakaras

Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Vai. Po Piet, 6:S0 ir 8: 45 Vakare.

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

ADVOKATAI

& Liberty 7296.
v

NAUJA PLANETA
Tspnn i jos nsl roiiomi jos sto-

kurios
ski ri;>>i 
žinotini

tis 1 lyd ros žvaigždyne šu
kė naują planetą, 
judėjimas visiškai 
nuo visu ligšiol 
ž va i gž< i ž i u judėjimo.

PAVOJINGA EKSPEDICIJA

IŠGYVENUSI VEIK DU 
AMŽIUS—MIRĖ

Sulig pranešimu Prancū
zijoj mirė smiltė, kuri turė
jusi ISO metu amžiais. Sa
koma. kad ši buvusi seniau
sia iš visu ITancūz'j<>< mo
te vi ą.

<

r.cuingrade gautos pirmos 
žinios iŠ pernai birželio mė
nesy išvykusius geografijos 
draugijos ekspedicijos Tazo 
upės, Lnisėjaus apygardoj, 
versmėms anapus ašigalio 
’pj.o ir Tazos b.ei Ledinio 

siitvse esan- 
tundroins tirti, 
dar nebuvo

1 r 
pedici.ja nuėjusi nuo Tazos 
paupiu 300 klm.. liet dabar 
toliau negalinti eiti dėl bai
saus šalčio ir sniego pūgų. 
Ekspedicija priversta pra- 
h'i'-ti žiemą iki balandžio 
mėn. pradžios tundrose.

.> ir T.
vnndenvno

irioms Sibiro 
kur iki šio!
žengusi žmogaus koja, lt 

m

1-

laikraštį.
Ivk.ą taip atvaizdavo, 
Brazilijos
Žaneiro muziejaus prievaiz
dai nukritęs meteoras rodė
si stogo didumo. Nelauk
damas ilgai, prievaizda su 
reikalingom priemonėm at
vyko i vietą ir ko tik visiš
kai nenusivylęs savo kelio
ne, nes visos meteoro ske
veldros nesveria nei pilnu S 
kilogramu. Laboratorijoj iš
tyrus pastebėta, kad meteo
ras turi savy smulkias bri
lianto dalelvte^. Nugirdęs 
apie tai tasai brazilietis, ku
rio stogo išvaizda meteoras 
sugadino, pat raukė muziejų 
teisman, reikalaudamas pa
sakiško didumo atlyginimo. 
Kuo teismas baigsis,
vis tiek, bet svarbu i ši 
teorą pažvelgti iš kitos 
sės. Pasirodo, kad toks 
teoras, kuriame rasta
liauti} nebe pirmas, bet ant
ras. nes vienas panašios su
dėties meti'oras buvo rastas

Į

į(irenlandijoj. Kaip žinoma 
meteorai randami d\ ieju rū
siu: akmeniniai ir geleži-

I

“Ivas randa gera m<>b •; 
randa laimės i r gaus dži 
mo iš Viešpaties. K:> 
ro gerą moterį. išw. 
kas gi laiko pas savi ; • 
terę, tas paikas ir u i 
( Patarlių 18. 22).

PRANEŠIMAS

TeL Brockton 5112 i
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN 
(GUMAUSKAS) ' 

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

(Kampas Broad Street)
■MUDBOaBBMMBBBMlBHI

GEORGE H. SHIELDS j
ADVOKATAS < 

§ 811-812 Old South Building |
294 Washington Street | 

Boston, Mass.

v
i
I

į Daktaras R. CHERNIAK ati
darė sulyg vėliausių Įtaisymų § 

lj>!(. jdentisto ofisą, po Nr. 392 W.
. j ~ "

«t

CHORO REPERTUARO

KONCERTAS
Įvyks

SEKMADIENY

Varario 20, 1927
7:45 vai. vakare

LIETUVIŲ SALĖJ
Kertė E ir Silver Gatvių

, South Boston, Mass.

Dalyves šie arti

!

IS '>5 Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M. & 
0 <* 
) GYVENIMO VIETA)

i Broadway, South Boston’e. Vi- į; 37 Gorham Avė., Brookline 
LU.omenė kviečiama ateiti pasi-, Telephone Regent &>gs £

žiūrėti ir gauti patarimų apie £ ANr ANAS F. JKNEIŽYS 
dantis dykai.

švTjono EV. BL. PAŠELP
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba.

539 E. Seventh St.. S<>. Boston, Mnar. 
Telephone South Boston 8552-R.

Vicc-Pirminink.'is — J. Petrauskas,
17 Valo St.. South Boston. Mass.

Prot. Raštininkas — J. GHneckis.
5 Thomas Pk„ South Boston, Masa

Fin. Raštininkas — M. šelkls.
3i‘.(> J’roaihvay. So. Boston, Mass.

Kasierius — A. Naudžiūnas.
8S5 E. Broadtvay. So. Boston. M&& 

Tvarkdarys — J. Zaikis.
7 \Vinficld St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas treėią 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą [m> pietų, parapijos salėj, 492 B 
Seventh St. So. Boston. M8sr

s
kuris lanko Suffolk Teisiu mokyk- 

įv lą ir užsiima Real Estate pardavi- £> 
y nėjimu. būna mano ofise kasdien < 
\ ima 3 iki 5 valandos jm> pietų išsky- x 
ę rus šventadienius. Lietuviai, kad ir v 
Y mažai sukalbamieji angliškai gali < 
8 kreiptis {vairiais reikalais pas ma- 
0nę. A. F. Kneižio adresas vra toks: y 
&308 E. Ninth St.. Tel. S. B. 1696. >^308 E. Ninth St..

i

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

i
h

1
Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Gydo aštrias ir k Toniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, krvartz žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
e’ektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 

i ir spiaudulius savo laboratori- 
į joje. Nutraukiu X-Ray pa- 
i veikslus. Teipgi suteikiu pata- 
i rimus laiškais.

Ofiso valandos
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway 

Tek S. B. 0948

lai:
Smu i Išminkąs A. ZDANAVI
ČIUS. Antanas BAČIULIS, p. 
P UTVIN SKAITĖ - BALKUS, 
p-Iė Z. VAITKATTĖ ir p-lė 
ČIURLĮ UTĖ.

Įžanga: 50 ir 75 centai; vai
kams 25 centai.

I

Visus kviečia KOMISIJA

S

ir malkas. Išrandavojam 
Užlaikome kaniarninką, 

padarome planus dėl bu- 
ūžlaikome namų taisyto-

mums
me-
pu-
me- 
bri-

Kvietkų Balius
RENGIA LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA PO GLOBA 

MOTINOS DIEVO

I

Vasario 19 dieną,1927 m.
PARAPIJOS SVETAINĖJ

492 East Seventh Street South Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Už gražiausią kvietką ir kvietkelĮ yra skiriamos 4 dovanos, 
vertės $25.00 dolerių

Gerbiama South Ihr.tou'o ir upi' linkės visimnuiiė esate kviečiami atsi
lankyti aut liepa prasto baliaus, nes visas pelnas vra skiriamas parapi
jos mokyklai. Yra pusnimi via geriausia orkestrą, l'žtikrinam kad 
linksmai praleisk

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SH ALINA
LIETUVIS ADVOKATAS

‘‘Kiekvienas žmogus turi dvi- 
!gubą išauklėjimą: tą. kuri jis 
įgavo iš kitu, ir svarbesni — tą. 
[kairi jis pats sau davė.” (Giho-

Paisęs du Universitetu 
GOBNKT.I. UNTVEKSITV su A. B 
G. WASUIXGTOX ( XIV. su LT.B.
“Darbininko” Name 

(antros lubos)
366 Broadvzay, So. Bostor i

Rezidencija
905 Harvnrd St.. Cambridge. Mass. 1 

Tel. University 1463—J. į

I

Patogi lova, springsai ir matrosas, visi trys daiktai $24.75. 
Geros pirkimas. Ateik ir pasižiūrėk.

Btiieškau Vimm l’i KiO. kims iŠ 
’Jocka'.os kaimo. I’imskn )>;.r.ipi- 
•ns, .Jis pats ar kas .ii žijm uml- 
-Ižiii pranešti. Apie 20 metu tpęa! 
oyveno Ulinois valstijoje. Kas a- 
pi" ,i; praneš iraus <!.>\ ana. J. Nor
kevičius 125 S. Pine St., Mt. Car
inei, Pa.

perkam, parduodam ir išmainom na- 
tn-tis, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
huėcrnes, bekernes ir restorantus. In- 
šiūrinam ( apdraudžiamo) namus nuo 
turinis ir nelaimiu, taip pat krautu- 
\es ir automobilius. Parduodam ang
lis, koksus 
kambarius, 
arkitoktą ; 
da\ otoįu ;
,i'i,. sto'zdciųiius, plumbcrius ir Hck- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 
pirmų ir antru ptorgieių. Teipgi su- 
teikiam legališkus patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose,

kaip toi: pirkime ir pardavinu x isolao turto ir t. t. Reikale 
kreipkitės pas;

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

didelis vasario nupiginimas
VISUOSE DEPARTMENTUOSE

Kaikurie dalykai iš daugelio Bargenu

THE JAMES ELLIS FURNITURE GO.
405 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

mai. 1 irmi susideda is kal- 
ikiii, sieroj geležies rūdos, 
kiti — geležies, nikelio, fos
foro, vario ir kitu dalvku. 
T)(l meteoru kilmės yra i- 
vairii.i nuomoniii, tačiau aiš
kiausia bus ta, kad meteo
rai yra dangiško kūno ske- 
veldros. iš kuriu susideda ir 
kometos. Keikia sutikti, kad 
Ši nuomonė tikra, bet vis 
tik kutena abejojimo klau
simas argi kometos susideda 
iš briliantu. Galimas daly
kas, kad šitie brangūs ak
menys vėliau atsirado, be- 
krintant meteorui. Yra ži
noma kad meteoras’ krinta 
žemyn milžinišku greitumu, 
kinis siekiąs (>() kilom, per 
minutę. Kadangi mūsų že
mė yra oro apsupta, lai dėl 
to susidarė didelis krintan
čio meteoro trvnimasis. Dėl 
šios priežasties jis baisiai 
įkaista ir .jei nesudega ligi 
nukrisiant žemėn, tai vhos 
jo sudėtinės dalys sutirpsta 
ir tuo metu gali siisikrista 
lizuot i i r bril jautai.

147 METŲ AMŽIAUS, SENE 
LIS — LIUDININKAS

Kmist.-int iiiopoly ( Turki - 
j<».j) tmpiTsrmii viemimr 
jteismo posėdy d;d\ \;i\<> k.ii- 
į po liudininkas, senas tur 
[kas. Aglu Ali Aga. kuris su
lig paso iro<l\ uiti im i I 17 
umtus.

Lietuvos Duktern Draugystei 
Po Globa Motinos Švenčiausio*

Vaidybos Antrašai
1’irnmiinkė - .'ieva Mark-ienė.

E. Eizh'h S'.. So. -p.<>SlOll, M; 
tTot. Raštininkė — (Ina Siaurienė.

443 E. 7th Si.. So. Boston. Mass. 
Trlephone South Boston 3422-R.

'In. Raštininkė — Bronislava Ciunlcut
29 Goubl St.. V,’. Rovh’try. Mass. 

Iždininkė — Ona StaninliutS,
105 W. Gth St.. So. Boston. Mass. 

iTsrkdnrė — Ona Miz^lrmenė 
, 1512 (’oinmhia 1M.. So. Boston, Mass 
tiriei^ija savo suplrlnkfmtts laiko ka* 

ariTri; ittn.rr.tnką kiekvieną mėnert 
' :.«> vakari', pobažnyt inėj sve'nitrr-Į

1 i<:ii-i ilr jos reikalais kreipkitės pas 

protokolu i .iši ininke laišKn ar telefonu.

ŠV KAZIMIERO R. K. D-J03 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša.

225 L Street. Šou: n Boston. Mass. 
Vice-l’;rmii:ink::s — I.. Svagždys.

111 1 ’•<>«en Si.. Sn'iih 

I'roi. Raštininkas •— V.

4'>5 Tliird Si.. Sotiiii 

l'hialisii Rasi i!:inkas - -

\V. Bro.itTlvny. 
Iždininkas — V.

Iii, Mercel’ Street. So. 
Maršalka — I’- Lanėka.

Z-'1;; Eifth Sireet. Smiih Boston. Mass. 
Draugija laiko sltsirinkinius kas antrą 

nedėldienį kielnieno mėnesio 2-rą 
vai. p<> pietį;, Parapijos Salėj. Sepliiw 
ta Gatvė. South Boston. Mass.

Boston. Mass 
Mickevičius, 
Boston. Mass. 
M. šeikis.

So. Boston. Mass. 
Paliūtis,

trcet. So. Boston. M.i<s.

D. L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

l’i! mininkas — J<>n:i< Adomavičius. 
_’so E StrtM't. South Boston. Mr.ss.

Virė.Pirmininkas — Povilas Kuka, 
!>."> <' Stris't, South Boston. Mass.

l’rot. Iiaštitiinkas — ,\nt. Mace.iunas. 
■l-Vl E. Seieniti St.. So. Boston. Mass.

l-ti). ItaStininkas
127 Kovvcn St.,

I Ka-ierius
Į C.l 1 E.
. Maršalka

'.'••-t E. Broa<l\vav. So. Boston. Mass.
1*. 1.. K. Keistučio Pratitrija laiko savo 

niėnsinitis susirinkimus leis pirmo 
t'edėldienj kiekvieno mėnesio, imi nu- 
tneriii <’>94 \Vashincton St.. Boston.

i Mass.. 1 :ljn vai. po pietų. Ateidami 
tint snsirhikitno atsiveskite su savim 
datiL'iau nauji; narių prie nmsų drnu- 
Ki jos prirašyti.

• - Pranas Ttileikis. 
S<>. Boston. Mass.

-- Andrius Znlieckas.
I’iftli St.. S<>. Boston. Mass. 
-- Kaz. Mikailionis,

MES BUOAVOJAME NAMUS, GARADŽIUS IR 
KRAUTUVES '

> 1
1

\\

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180 I
Tel. So. Bost*n 0S23
LIETUVIS DANTISTAS

| Tel. S. B. 2805—R.

ĮL I E T U V I S

OPTOMETRISTAS N .

III
g Išegzamlnaoja akis, priskirto aki- 
£ nius, kreivas akis afitiesinu ir 
ž amblijoniškose (aklose) akyse «u- 
S gražinu šviesa tinkama laika.
| J. L. Pasakantis, O. D.

447 Broadway, So. Boston.

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomis nao 

12-tos dieną uždarytas I

GRABORI Al
®©©®©ee®e©»ffi®©©®s®©®®®®®«&ia
STel. Norvvood 1503 J

(WRUBLIAUSKAS) 
LIETUVOS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

1179 WASHINGTON STREET

Norwood, Mass.

E. V. WAR ABOW & GO

Resldencijos Telephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

4 TEL. So. Boston 0506—W. 4
5 LIETUVYS DANTISTAS į

A. L. KAPOČIUS
z 251 Broadway, So. Boston S 
i (“Keleivio” name) £
JįOneo landos: nuo 9 įįd 12, nw i 
Xx^JO are Ir noo 8-JO t>T9 lakant J 
j Seredomis ano 9 iki 12 vaL dlęnft < 
JįSnhatomls nao 9 iki 6 vak. S
^įlomis nao 9 iki 12 (pagal RČStV / 
CK3MnasX3S9HCCX3S3S9S3S3S3M3^^

J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ię chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

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

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

I
v

■

S. BARUSEVIČIUS
LletavlSkas Graborlna. balsamnoto- 
M*. Real Katate Ir PubUc Notare*

258 W. Broadway 
South Boston. Mara.

Reaidencija 838 Dorcneater Avanse 
Dorcbeater, Maas.

s
$ $$
š s

SOUTH BOSTON, MASS. į

" 1 1 1 “į
Ofiso Telefonas University 8831-XV■ 
Rezidencijos Tet. University 8834-R1

D. A. ZALETSKAS
Groborius ir Balsamuotojas I 
443 Ir 983 (UMBRIDCE STREET I 

CAMBRtDGE. MASS. I

iI

DAKTARAS EIN, M. D.
(Europeiškas Specialistas)

Bimihui buvęs pirmas asistentas 
iKirpnto universiteto klinikoj. Ber
11 meti; specijaliznvosi gerlnusiuo 
se vokiškuose, rusiškuose, franen- 
ziškuoM' ir amerikoniškuose hos- 
pitaliuose. Giliai studijavo viduri

nes IIchs. Kvieėia pas save pacien
tus. nepaisant kaip ilgai arba kaip 
gilini liga yra isicnlėjusi. Atlygi- 
tilmas gan vidutiniškas. Valandos:
12 2: i»- S ir pagal susitarimą. 
340 Centre St.. Jnmaicn Platn, 
Mass. Tet. Jatnaim 3975-VV.

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Groborius

S2O E. SINTI! ST.. SO. BOSTON 
Tel. S. R. 4436

Res. Talhot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadvay So. Boeton 
Ofise tik vakarato

K L-jh*-1


