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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATAUKŲ ŠV.

Eina nuo 1915 nu

Sudrebino Washingtoną
“DARBININKO” AČIŪ

Šiomis dienomis gavome 
nuo LDS. 30 kp., Baltimo- 
re, Md. $25 ir nuo L. 1). S. 
6 kuopos, Hartford, Conn. 
$27.05 dovaną.

Tikrai reikia tik džiaug
tis. kad LDS. kuopos ir be 
raginimo pradeda vis dau
giau ir daugiau užjausti L. 
D. S. ir “Darbininkui."

Už dovanėles tariame nuo
širdų ačiū. Tai gražus ir 
kilnus pavyzdis visiems. 
Spaudos platinimas ir rėmi
mas yra vienas iš kilniau
sių darbu.

Kolonijai keletas desėtką 
doleriu vra mažas ženklas. 

—.— ---------------- it &____________ __ ___ ______________________

bet Centrui visų Į vieną krū
vą sudėti doleriai yra dide
lis daiktas.

Tikimės, kad šią kuopų 
ir kitų ankščiau parėmusią 
pa vyzdį paseks ir kitos kuo
pos ir kolonijos.

LDS. Centro Raštine

KARO DEBESIAI 
NIGARAGUO

ANGLIJA SIUNČIA KARI
NES JĖGAS

AVA S II INO TON.—Angį i - 
ja pasiuntė keletą kariniu 
laivą su jūreiviais Nicara- 
guon. Tas sujudino Jungt. 
Valstijų valdžią. Sako, kad 
jos piliečiams gresia pavo
jus, bet juk ten stovi stip
rios karinės jėgos Jungt. 
Valstijų.

Šis Anglijos Įsikišimas 
gali sukelti nesusipratimus 
tarpe Jungt. Valstijų ir 
Anglijos.

ANGLIJA GRASINA 
RUSIJAI
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Guam ir tuo pačiu Kinijon jeigu bus reikalas.

Už DALI AUSIES REIKA
LAUJA $5,000

SUŠAUDĖ KALĖJIMO 
SARGUS

LENINGRADAS, Rusi
ja. — Bolševikų “čeką” su
šaudė tris buvusius caro lai
kais kalėjimo sargus. Jie 
buvo M. Arist, buvęs direk
tores Rygos centralinio ka
lėjimo; Lonian, jo padėjė
jas: ir Kroomin, korikas.

Prieš juos nebuvo jokiu Į- 
rodymų, kad kur nors jie 
būti] prasikaltę: o sušaudė 
tik dėlto, kad jie buvo caro 
laikais kalėjimo sargai.

Taipgi sušaudė du turtin
gesnių kaimiečiu vadus už 
užmušimą dvieju biednesnią 
kaimiečiu dėlei politišku iš- 
rokavimų.

Mat Rusijoj, turtingesni 
kaimiečiai neturi teisės da
lyvauti rinkimuose.Tad. bn- 

• vusiuose sovietu rinkimuose 
įkilo riaušės tarpo turtinges
nių ir biednesniu kaimiečiu 
■’ tose riaušėse tiedu žuvo. 
9 Kur toji bolševiką laisvė 
visiems ir ant visados?

Jeigu Sovietai nenustos varę 
propogaaidos, tai nutrauks 

visusryšius
LONDONAS.—Kilus re

voliucijai Kinijoj, Rusija 
paskleidė agitaciją prieš 
Angliją. Tada Anglija pa
siuntė Rusijai notą su gra
sinimu, kad jei nesustos tą 
dariusi, tai bus sutraukyti 
visi ryšiai ir sutartys ligšiol 
nadarvtos.

AVASTITNGTON. — Tū
las barberis bekirpdamas 
moteriškės ilgus plaukus 
nukirpo dali ausies. Dabar 
toji moteris apskundė bar
beni ir reikalauja $5.000.

TURI PAILGlNTrSIJONUS

MOZĖS BUS MOZĖMIS, 
NE MAUŠOMIS

MONTREAL.—Pasmeig
dami madas, McGill univer
siteto galvos išleido isakv- 
mą. kad studentės turi dė
vėti juodus sijonus ir tai ne 
trumpesnius .kaip ..pusiau 
mm klupščio iki žemės.
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SUAREŠTAVO SEMINA 
RISTUS

DERYBOS NUTRŪKO
t

X

ii

P.Č,

go ant laivo Chaumont į Honolulu 
ęšinčj jų vadas, Pulk. Hill.

ir

MENICOCTTV.—Despo
to Palies valdžia džiaugia
si užsmaugus veikimą prie
šininką ir išžudžiusi tūks
tančius nekaltą žmonių, 
daugiausia katalikus.

Netoli EI (.'armen kovoje 
žuvo 40 nekaltų žmonių ir 
suareštavo 47 seminaristus.

. Meksikos katalikai nema
žiau kenčia už Rusijos. 
Skirtumas tik toks, kad Ru
sijoje jau išžudė, o čia dar 
tik pradėjo.

J?

PRAMATOMAS STREIKAS

MIAML, Fla. — Derybos 
tarpe angliakasiu unijos va
iki ir kasyklų savininkų nu
trūko.

Streikas neišvengiamas. 
Senoji sutartis baigiasi ko^ 
vo 31.

44 VALANDŲ DARBO 
SAVAITĖJE

____________ ■

SAN ANTONI ). Tėvas. 
— šv. Tėvas pak lė vysku
pą A. J. Drossaei ts į arki
vyskupus. Tai jaibus pen
kioliktas arkivyskupas Suv. 
Yalstijose.

UŽ NEDORĄ PASIELGIMĄ 
KALĖJIMAN

W A S HIN (i TON.—Ja po
nai priėmė Prezidento pa
siūlymą sumažinti karinį 
laivyną. Smulkmenas pa
lieka išrišti būsiančioje kon
ferencijoje, Genevoj.

ŠV. TĖVAS PRIĖMĖ 
STUDENTUS

M EL BOU R NE, Australi
ja. — Federalis tarpininka- 
vijno teismas pritarė inži
nierių unijos reikalavimui 
44 vai. darbo savaitėj, vie
toj 48 vai.

Kova buvo sunki, bet ne
veltui.

SPRTNGFTELD.—Žvde- 
liai sujudo ir nori nusikra
tyti duotu jiems vardu Lie
tuvoje.

Sulig rabinu rabino pra
nešimo, nuo dabar rabinai iš
duodami gimimo certifika- 
tus turės pažvmėti origina
lius sulig talnmdo vardus. 
Pavyzdžiui. Mozės bus Užra
šomi Mozėmis. o ne Maušiu- 
kai: Izaokai nebus rašomi 
Tokai, ir Jakobai nesivadins 
Jankeliai.

Kažin ar to patvarkvmo 
prisilaikys visi žydeliai?

RADIO SAVININKAI 
TAKSUOJAMI

Radio savininkai, kurie 
ligšiol naudojosi pasaulio 
linksmybėmis be jokio atly
ginimo. dabar turės mokėti 
valstijos taksas.

Taip pranešė Massacbu- 
setts valstijos korporacijų 
komisionierius.

Taksos bus nustatytos su
lig radio set'o vertės, pri
skiriant prie muzikalių in
strumentų.

Protestuoja prieš lenkus REIKALAUJA NUŽUDYTI 
ARBA PALIUOSUOTI

GUDŲ SIJIMINĖJIMAS 
TĘSIAMAS'

VTLNTUS. Laikraščiu pra
nešimais. suėmimą banga 
pakraščiuose nenurimusi. 
Šiomis dienomis Stolta-uos 
suimta daug “ITromados’’ 
nariu. Apskrities komiteto 
būstas demoliuotas ir sukon- 
fiskuota daug dokumentu. 
“Slo\vo“ praneš;!, kad Ne
svyžiuj įvykęs valsčių suva
žiavimas, kuriam apskrities 
viršininkas Čaniockis jsakęs 
viršaičiams tuoj pasiūlyti 
ūkininkams nutraukti bet 
kuriuos santykius su “ITro- 
mada," jei jie norį išveng-

ii “nemalonią! pasėkų." 
Čarneckis pasiūlęs ypatin
gai sekti tuos sodžius, kur 
“ I Iromados’’ Įtakos buvo 
Jabai didelės.

Gudą laikraštis “Naša 
Sprava" skelbia eilę protes
to rezoliuciją prieš lenkų 
sauvalę, suėmimus ir “Jlro- 
mados" pogromą.

Baranovičiuos buvo nag
rinėjama vieno sodžiaus ū- 
k i ninku grupės bvla, kaltin
tu darymu paslaugi) išva
duoti du žvalgybos suimtus 
ūkininkus. Penki kaltinamu 
nuteisti mm 2 iki 4 metu 
Mmkiąjų darbu kalėjimo.

PARYŽIUS. — Socialis
tai išlipdė ant sienų Pary
žiuje didžiausius lapus su 
parašais gei-ai žinomų Pran
ei jos socialistų, kur reika
lauja. kad “Amerikos kapi
talizmas nužudytą arba pa- 
liuosuotą Sacco ir Vanzet- 
<i.”

Gal būtu ir goriau, nes 
toks tęsimas erzina visuome
nę ir mažina teismų autori
tetą. . I .»

RYMAS. — Vasario 22 
d. vadovaujant buvusiam 
gubernatoriui H. J. Allen iš 
Kansas ir jo žmonai studen
tai nuo laivo Ryndham, ku
ris yra plaukiojančiu uni- 
yersitetų. iš^Ąmerikos.būva

BERLYNAS.—AVestplia. 
lijęs švietimo komisija pą-r 
rr_-- " f -n r r

po mokyklų prižiūrėtoją. 
Šis paskyrimas sukėlė skan
dalą ir iš visų mokyklų vai
kai išėjo Į streiką.
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CTIICAGO, Ilk — Tūlas 
F ra n k Szady užsinėrė virvę 
ant kaklo ir pasikabino, kad 
pasidaryti saužudystę. Jis 
taip kabojo apie porą valan
dų. Po to pašaukti pul mo
torini ji atgaivino ir patup
dė i kalėjimą už nedorą pa
sielgimą.

BROOKLYN. N.
Kentęs per 24 vai. danties 
skausmą. Suminime Genere. 
44 nietu amžiaus, neteko 
kantrybės ir nusišovė.

UŽDRAUDĖ “GUMĄ’
TEPALUS

IR

MĖTO BUČKIUS
Connecticut valstijos po

licija nebesu valita^'būtlege- 
rių." Jie smarkiuose auto
mobili uosi1 pravažiuodami 
tyčiojasi iš policistn ir “mė
to jiems bučkius." Taigi y- 
ra ineštas bilius. kad vals
tija paskirtą^$70.000 Įsitai- 
symui greitesjiių automobi
liu.

TEISĖJAS UŽHIPNOTI
ZAVO LIŪDININKĄ

K AR KOVAS. Rusija. — 
Sako, kad už užhypnotiza- 
vimą liudininko laike tardy
mo. bolševiku teismas nutei
sė teisėją Zakarovą metams 
į sunkiųjų darbų kalėjimą.

MIRĖ VIENUOLĖ

Mussolini 
tižios.

ir Italijos vai-
V

BAUSTAS 57 KARTUS UŽ
GIRTYBĘ VAIKŲ SAUŽUDYSTĖS

REIKALINGAS GBRAS 
VARGONINKAS 

Kreipkitės šiuo antrašu: Re v. G. 
M. česna, 1011 Douglan St., Sioux 
City Iowa. (V 25,K 1)

DENVFR. — Naujai 
siorga 11 i za vusi os st enogra les 
padalė keletą rezoliucijų, 
kurios bus smulkiai išlaiko
mos-.

Tos organizacijos sekre | 
tore praneša, kad griežtai 
uždrausta kramtyti gnm'ą. 
teplioti lūpas, būti vėlai 
naktimis pramogose ir kal
bėtis su vaikinais.

IŠGERIADAUGVYNO

SU-

BOSTON. — Tūlas W. 
Stevvart prisipažino teisėjui 
Fosdick, kad jis buvo baus
tas 57 kartus už. girtvbę.Tei- 
sėjas jį pasiuntė dviem mė
nesiam į pataisos namus.

DAYENPORT. Iowa. — 
šiame mieste vaiką saužu- 
dystės platinasi. Vienos sa
vaitės laike nusižudė antras 
vaikas. T<»s vaiku saužudys- 
tės sako, vra priežastimi 
krutamu paveikslu.

■-'L-----------------

PRAKALBŲ MARŠRUTAS

ELIZABETIT. N. J. — 
Sesuo M. Thrasilla, perdė- 
tinė šv. Elžbietos ligoninės, 
vienuolė per 4G metus, mirė 
širdies liga. Ji buvo 02 m. 
amžiaus.

BERLYNAS.—Sulig sta
tistikos žinių, tai vokiečiai 
išgeria naminio vyno maž
daug 300,000.000 „kvortą. 
Tad. išeina kiekvienam vy
rui. moterei ir vaikui po 6 
kvortas.

Nauja Yokiet i jos-Ispani
jos sutartis leidžiu įvežti vv- 
ną 
šis 
tos

iš Ispanijos be muito, 
yra skaudus smūgis vie- 
vvndi ibiams.

Perintais metais vyndir-
biai sumokėjo taksu 513,- 
000.000 markių.

MILIJONIERIUS KALĖ 
JIMAN

CAT.TANTSETTA.—Mar- 
quis Giuseppe Altini, mili
jonierius nuteistas už apga
vystę 3 metams į kalėjimą.

LDS. Ne\v Yorko ir New .Jersey Apskričio praka.’bų 
maršrutas Įvyks sekančiose vietose:

Kovo 13 d. tuoj po sumos, New York City
Kovo 13 d. 7:30 vai. vakare, Bayonne, N. J.
Kovo 14 d. 7:30 vai. vakare, LDS. 12 kp:, Brooklyn, N. Y.
Kovo 15 d., 7:30 vai. vak., LDS. 10 kp., C. Brooklyn, N. Y.
Kovo 16 d., 7:30 vai. vak., LDS. 18 kp., Paterson, N. J.
Kovo 17 d., 7:30 vai. vak., LDS. 14 kp., Newark, N. J.
Kovo 18 d., 7:36 vai. vak., LDS. 73 kp., Linden. N. J; — 
Kovo 19 d., 7:30 vai. vakare, LDS. 16 kp., Elizabeth, N. J.
Kovo 20 d., tuoj po sumos, LDS. 15 kp., Harrison, N. J. 
Kovo 20 d., 7:30 vai. vakare, Jersey City, N. J.
LDS. kuopų valdybas prašome užimti svetaines pa

skirtu laiku ir gerai išgarsinti.
Jeigu dėl kokią nors svarbią priežasčių paskirtose 

dienose įM'galėtuniėte rengti.•tai skubiai duokite žinią ap
skričio komisijai adresu: A. KAZLAS. 51 LiLily St, 
Nevark. N. .L Telepbone Mitchell 5t>12.

Maršruto rengimo komisija ši laiką rado tinkamiau
siu prakallMinis.

Kalbės plačiai žinomas kalintojas A. F. KNETŽYS, 
LDS. Sekretorius apie darbininku ir Lietuvos nukalus. 
Dabai1 tokios prakaltais kolonijose reikalingos, kad pa- 
skleidus teisingas žinias apie Lietuvą ir darbininkus.

Tad dar kartą prašome visu kolonijų kuosnmrkiau- 
sia rengtis prie prakalbu.

Yisais reikalais kreipkitės pas Apskričio Komisija 
'virš paduotu adresu.

Maršrutą Rengimo Kontinijin
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DARBININKAS

Žinios iš Lietuvos
Penktadienis, Vasario 25 d., 1927

ŠV. TĖVO PADĖKA R. 
PREZIDENTUI

KLAIPĖDIEČIŲ VOKIEČIŲ 
FRAKCIJA PAS MIN.

PIRMININKĄ

KLAIPĖDOS POLICIJA 
PIRKS KARIŠKĄ 

LAIVĄ

Apaštalų 
Lietuvoje 
Faidutti.

Okupuotoje Lietuvoje
VILNIAUS LIET. SPAUDA 

APIE PRAĖJUSIUS 
METUS

Jūros sienai saugoti 
tarta įsigyti laivą, ne 

čių frakcija lankėsi pas M i-Iže 
įiisterį Pirmininką ir teira-Į 
vosi negalėtu būti ; *
šauktas Seimelio paleidi
mas. P. Aliu. Pirm, atsake 
neigiamai, nes Seimelis esąs 
paleistas teisėtu keliu. Be 
to, Klaipėdos Seimelio rin
kimai turi įvykti ir dėl to. 
kad paskutiniais rinkimais 
į Seimelį balsavę apie K.000 
Vokietijos aptantu 
ėmusių Vokietijos 
bę). o nedera, kad 
jos piliečiai turėtų 
savo atstovus, 
mėlis neparodęs 
dirbti kuriamą j į darbą.

Sąryšy su Klaipėdos Sei
melio paleidimu klaipėdie-

1IU-
ma- 

snį 390-500 tonu talpumo, 
apginkluotą dviem 75 mik 

ai - Įpat rankom ir galinti plauk
ti per valandą 14-17 jūros 
mylių. •i
AUTOMOBILIŲ SKAIČIUS 

DIDĖJA

Be

( pn- 
piliety- 

Vokieti- 
Seimelv 
to, Sei-

siigebėjimo

GUBERNATORIAUS ATSI 
ŠAUKIMAS Į KLAIPĖDOS 

KRAŠTO GYVENTOJUS

su Seimelio palei- 
lubernatorius išleidę 

atsišaukimą, 
vyriausybės 

ir toliau au-

Vasario mėn. 3 d. Respu
blikos Prezidentas 12 vai. 
30 miu. priėmė 
Sosto delegatūlos 
sekretorių pigs,
kuris perdavė šv. Tėvų pa
dėką R. Prezidentui už iš
reikštą užuojautą dėl arki
vyskupo Matulevičiaus mir
ties.

Iš Liet. Prekybos Akcines 
Bendrovės sužinota, kad .ji 
per 192b m. gruodžio mėm. 
pardavė 1S Ford automobi
lių. Toks didelis naujų au
tomobiliu skaičius per taip 
trumpą laiką ligi siu metų 
niekuomet nebuvo parduota.

DERYBOS SU VOKIETIJA

KIEK SIRGO GRIPU

Ligi saus. 21 d. visoj Lie
tuvoj gripu sirgo tik 274 
žmonės. Daugiausia susir
gimu buvo Ukmergės aps

tojo, kad 
neturi to- 
pobūdžio. 
Europos

krity. šie skaičiai 
pas mus šita liga 
<io ’ epidemiško 
<aip kad kitose 
vaisi vbčse.

KIEK KAS UŽDIRBA

Sąryšy 
dilini g 
i gyventojus 
pažadėdamas, 
vardu, saugoti 
toimniiją ir gerbti krašto au
tonomijos teises ir reikalus 
Pareiškė pasitikėjimą, kad 
gyventojai parodys savo iš
minti ir prideramai atliks 
rinkimus.

.Be kit ko pareiškė. Tad :
Ūkiška padėtis reikalau

ja, kad gyventojai išrinktu 
i naują Seimelį atstovus, ku
rie nusistatę saugoti Klai
pėdos krašto teises, kaipo 
visos valstybės piliečiai, nuo
širdžiai ir sąžiningai bend
radarbiautų su Centro 
riausybe. gintu krašto 
ręsti s.

Naujo Seimelio darbi 
būna naudingas Klaipėdos 
kraštui ir visai valstybei.”

šiomis dienomis vykstu į 
Klaipėdą deryboms su Vo
kietija p. Zubovas. Toms 
deryboms važiuos ir dau
giau asmenų.

RUGIŲ EKSPORTAS 
UŽSIENIN

Žemės ūkio k< 
žiniomis, 
esamų

i
i sujungi >s
i partijos
{tranzitinių rugiui parduotos

LIETUVOS DARBININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vv-
inte-

. SUJUNGS ŽEMĖS ŪKIO 
KOPERATYVUS

Šakiu ruože 
žmonės uždirba 
linus minant 4 

2-3
12
pas

350-500 
tarnaitės 259-499 litų;

I ’iet imame 
štai kiek 
ter dieną: 
itus; prie mašinų kulti
itus. narni) ruošoj mm 
itų. Tarnai per metus 

ūkininkus uždirba
it i i:
liemenukas 200 litų.

MIŠKO PARDAVIMAS

NORI SUPILSUDSKINTI 
PAKRAŠČIUS

Lenkai, nesitenkindami gu - 
du organizacijų išardymu ir 
aršiuoju gudų persekiojimu, 
ruošiasi pradėti kažkokias 
reformas. norėdami gudus

visai sulenkinti. Vilniaus 
lenkų laikraščiai dėl to ra
šo. kad laikas galutinai lik
viduoti tautišką demokrati
ni Lenkijos periodą, o rei
kia pradėti kurti pakra
ščiuos Pilsudskio Lenkiją.

ką valdyti Vilniaus arkivys
kupiją. Čia esą reikia daug 
šalto Kraujo, rimties ir kaa- 
tr/ibės. kokia turėjo a. a. 
ark. J. Matalcviėius, apie 
kurį, išski/ras a ust poli f įka
rusias lenku šorinistas, ri
si atsiliepia stt didžiausia 
pagarbu, imant net žydus.

iš- 
pri-

“Darbininko”labiau pasi-
•• Ne

pažymi, kad okupantų

“Vilniaus Aidas” pažymi, 
kad 192G m. lietuviams bu
vo palankūs tuo, kad pastū
mėjo lietuvius
tikėti savo jėgomis, 
lias 
režimas daug žiauresnis, ne
gu seniau kad buvo; be to 
visam krašte neužderėjo ja
vai. 'račiau, nežiūrint to. 
mokesčiai pereitais metais 
buvo didesni negu 1925 m. 
Valdžia ūkininkams nieko 
ųepadėjusi.

* J

besistebinčius vyskupo 
mintimi ir asmeniškais 
valumais. KATALOGAS

PER VĖLAI SUSIPRATO

VILNIUS. Neperseniai iš 
Rymo sugrįžo Vilniaus ar
ki vyskupas J albžikovskis. 
Prieš jam išvykstant į Ry
mą Vilniaus spauda prana- 

!sav’o, kad arkivyskupas is- 
.būsiąs ■ ten porą 
j'l’iio tarpu, kaip

Ludu” jo 
nuostabiai

r

savaičių, 
praneša 

vizitas 
trumpai 

Pasak

192b metais miško buvo 
skirta iškirsti apie 7.bSS ha. 
Iš jų eksportui teko lik 3b0 
la. o visa kita — vidaus rei
kalams. kaip padegėliams, 
varguomenei, tiltams ir t. t. 
Tačiau skirtos normos gy
ventojai neišpirko. Viso pra
ėjusiais metais buvo iškirs
ta tik 7328 ha.

“Zycie 
trukęs
— vos poru dienu, 
laikraščio, einą gandai, kad 
arkivyskupas dėl fiaašfrčii- 
Hi<> xai)fijl.iiį jo. yudiĮ
ir liet učių bilsios /uri,eitus 
i \'(i)šura. Tos žinios 
tuo tarpu nepatvirtintos, 
čia u-—pareišk iti “Žvcie 
du” — .jei arkivv skapas 
pakeisiąs savo 
metodų traktuojant delega
cijas ir kunigus, abejotina, 
kad jis galėsiąs ilgesni lai-

VAINIKUOS AUŠROS VAR
TŲ DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLĄ

VILNIUS Rytų agentū
rom žiniomis, netrukus ivūk
siančios Aušros Vartų Die
vo Motinos paveikslo apvai
nikavimo iškilmės. Tuo bū
sianti pabrėžta pagarba, ku
rią jaučią tam paveikslui 
platūs Lenkijos katalikų 
shmksniai. Laukiama tuo 
reikalu atsakymo iš Rymo 
į atatinkamą Vilniaus arki
vyskupo prašymą, kuri po
piežius sutikęs palankiai.

ĮVAIRIOS KNYGOS

lle-
ikišioliniu

ĮSPĖJO LIETUVIUS 
KUNIGUS.

Dėl pasirodžiusių lietuviu 
spaudoje žinių apie Vil
niaus arkivyskupo Jalbž.i- 
kovskio darbus, nukreiptus 
prieš lietuviu ir gudu dvasi
ninkus. okupantu valdžia 
griežtai Įspėjo lietuvių ku
nigus. matyt manvdama. 
kad žinios dėl arki vyskupo 
darbeliu iš jų kilusios.

.MA\i).\(;r.\iAs— Įvairūs patarimai užsilaikymo draiigtstė.j<- ir 
vi.siionieniniaine gyvenime. Paraš' Kun. A. Si aniuk.t nas 2<>e.

APIE KATALIKĘ TIKYBOS TIKRYBĘ- pažinimas tik\ bos. .jos 
privalomą, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kini. Jėzuitas Peliksas ('<>/.( I..................... ?................    JUr.

TKET1.XI.\ K Ę J t Bl 1.1 EJ i S--700 metu sukaktuvėms paminėti 
aprašymas šv. Pranciškaus viciimdiju ir ;> vienuoliją įstatai.... Se.

Hl'CKLEBERRY 1’1 X\.\S-labai įdomi apysaka............................75e.

PATARMES MO'I'ERIMS pamokinimas moterims ju asmeninia
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas ........................ ■.................................................................. 15c.

BEXdll’R—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laiku. Laimi 
įdomi ir plačiai žinoma knyga i audiniais apdarais). Vertė do
nas Mont t ila .................................................................................................1.50

TE.\ GERAI Kl R MI S XĖRA pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekusi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas............................50e.

TRYS KELEIVIAI — Krikščionis, žvda.s ir turkas. Pamokinant i 
apysaka. Patašė T. Vyniauskas. Vertė 1’. B....................... . ........ 40c.

TREMPI SKAITY3IĖL1 Al — labai gražūs pasisknitvnmi apie įvai
rius gyveninio atseikimus. Paraše J. Tarvydas.................... ....... 45c.

TI RTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė l'osis..............45e

KELIONĘ APLINK PAŠALEI PER S0 |>IENĘ—apie v ienas de
rybas be etilo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Patašė Julius Verne. Vertimas -I. Balčikonio.................................1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI -parašė l’osis....75c.

DIDŽIOJO KARO CŽRAš_\l—slt paveikslais iš 1914—1G met _ 
Parašė P. Žadcikis. ...................................................................................<5e.

(i'ERTMAŠ—aprtišynitis apie gv t uma per Tėvą l’abctą-l’ilipimt. 
Vertė Kun. P. L. ................................................................... . ...................I-’*'-

TABAKAS—-NTODAI--rūkynlo kciiksiuas; pagal vl-tą Nikylskį 
parengė S. Kaimietis.................................. ................................................loc.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a.............. .......... .................. ...................-........................... ...... ....

KATALIKĘ BAŽNYČIA IR DEMOKRAT1ZMAS-parašč Kun. 
T. Žilinskas.......................................................... . ...........................................

APAŠTALYSTĖS MALIO »S Statula—vertė Kun. 1’. Saurusaitis 25e. 
GEGUŽES MKNI o -Kum Pr. Žadeiuio .......................................... . ....
ARITMETIKOS UŽ1>.\\ INYNAS ....................................................... 25c.
VAIKĘ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui .....................50e.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas..............15c.

BOLŠEVIZMAS -— Kils tai via boiš< Vi/mas ir jo vykdvmas 
R u s i j o j ........................ ............................ . ................ ........................ > 5e.

ŽAIDIME \^JN1KAS Savybės vakarė- 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ...

L AIM E — < poema). Parašė Vaitkus

MĖSĘ TIKĖJIMAS - Iša.iškiiiiimis pagrindu mūs 
tė Jonas M. Širvintas ....................................... ......

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIĘ HIMNAS- Parašė Ab ksamįi ;>v iėiu>
BLAI\ ININKĘ HIMN AS č. šlove Sostmiisko ...................
EGLĖ, ŽAI.ČIĘ KARAU EN Ė—Onei? Miko P<!rausk<>
ŠIĘ NAM ELY .................................................
S H NTĖ MANE MOTINĖLĖ ....................................... ...........
\ Al Aš PAKlRSčlAl
UŽ ŠILINGUI.Į
SKANIAI SKYNIMĖLĮ
LIGHO ^latviška) ................................................. .............................

viduriuose ir skilvyje ne- 
nieko geresnio ir pagel-

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdines bonkutės 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus išbandytumet jį!
F. AD. RICHTER & CO. 

Berry & So. Sth Sts. 
Brooklyn, N. Y.

%

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
bingesnio.

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

Geriausis Kūdikiams
K A U NAS. — Sausio 30 

diei+rtū Kaune įvyko Lietu- 
Federaeijos sii- 

Suvažia\ imą 
Ambrozaitis ir 

pasakė gražią ir turiningą 
prakalba. Baigęs kalbą, dr. 
Ambrozailis .pasiūlo ir su
važiavimas suliko prezidiu
mą sūdanti iŠ pirmininko 
dr. A. Milčiaiis. dvieju vi- 
<-e pirmiiiitikų drg. Valaičio 
ir drg. Valantino ir dviejų 
sekretorių draugūs Sidara- 
\ ičiiilū-s ir drg. Kai iliaus.

va is i hi rb< i 
v ažiav imas, 
atidarė dr.

i

MINERALINIS ŠALTINIS 
ŠANČIUOSE

Žemės ūkio ministerija 
daro žygiu visas žemės ūkio 
organizacijas ir kopetatv- 
vus sujungti į vieną galingą 
organizaciją. Norima, kad 
las su jungimas būtu ivvkdv 
tas iki gegužės mėnesio. Li
gi galutino sujungimo siū 
loma sudaryti laikiną “dr 
rinimo k<»miteią" iš penkių 
narių. Į kuri turėtu Įeiti du 
atstovai nuo Liet. ženi. ūkio 

’koperat. sąjungos, du nuo 
.ūkininku są jungos ir pirmi 
ninku -- žemes ūkio akade 
mijos atstovas.

f

Apskričiu sekretoriatų at
stovai padarė pranešimu-'. 
Pažymėjo, kad socialistinė 
valdžia nežmoniškai perse
kiojo ir skriaudė darbinio 
kils ir trukdė jiems dirbti 
organizacijos labui. Gruo- 

o perversmą visi siisipra- 
darbo žmones sutiko su 

šiuo
pasitenkinimo ban- 

inia slūgti. Slūgsta 
kad gruodžio ivy 
pakeitus viršūnes, 

galva.
f

RŪPINASI ŪKININKŲ
STATYBA

ūkio ministerija 
naujakurių statv 
'l’ito tikslu m<mo- 
taip pat ir tokios 

įmonės. kurios 
naujakurių sta 
plytinės ir kai

Bus remiamos ir 
Be to. 

statybos pro 
manoma

Žemės 
rūpinasi 
Iki remti, 
ma remti
savo krašto 
reikalingos 
tyliai. kaip 
k i nūs.
Smulkiosios Įmonės. 
]>a vyzd ingos 
pagamini manoma išleisti 
sodyba trobesių planų, ku 
rie bus platinami virnsė 
džiais skirstomu iikmmkn 
ir naujakurių tarpe. Tiems 
naujakuriams, kurie statys 
4... I..... >i<>< li>cr;i tuos llie

< I ž i
1ę 
didžiu pasitenkinimu, 
metu ia 
ga jau 
dėl to. 
kiams 
laip sakant galva, visas lie
muo. visa apačia liko socia
listų valdžios sitdarvla.

I ’asibaigųs pranešimams, 
buvo išklausyta keletą svar
biu ir įdomiu paskaitų. Su 
važiavimas buvo g y v a s 
ir turiningas nutarimais. 
I IŽiaug^mingomis ov arijo 
mis. griausmingais valio su 

Įvažiavimas buvo pabaigtas.

NUBAUDĖ ŽYDŲ 
LAIKRAŠTĮ

Kauno karo komemlan 
Iii' nubaudė *

Sausio 21 d., medicinos
tarybos posėdy d-ras \ ene-•
kūnas pranešimą apie mi
neralinį Šaltini, kurį jis su 
rado Žemutiniuose Šančiuo
se toj vietoj. kur rusu lai
kais buvo šaldyklos. Val
stybinė technikos chemijos 
laboratorija ir valstybinis 
higienos institutas padarė 
to vandens analizę ir kons
tatavo. kad jis savo sudėji
mu panašus į Birštono Šal
tinių v andenis. t uri daug ge
ležies. kalio, kalcio, natrio, 
magnio. įvairiu drimkii ir 
kt. šaltinis imi 295 metrus 
gilumo ir per parą duoda 
vandens kelis Šimtus tūks
tančiu kibiru. Medicinos ta
ryba pripažino lą šaltinįymi- 
neralinių ir tinkamu gydy-
< t*.

LIETUVOS RADIO STOTIS 
SIEKS LONDONĄ IR 

AMERIKĄ

I

Numatoma Lietuvos radio 
stoti naudoti lievieliam su 
^siekimui su Anglija ir A- 
merika. Siunčiant radio i 
A ine r i ką. Londono st <>1 is bus 
perdavėja. Anglijos olicia 
line leh'gral'ų Įstaiga dabar 
praš\ta suderinti būsima 
perdavimą. Kovo balandžio 

Lietu-’Žvdii Bals.i mėnesiais, tikimasi.

N?

35c. vaistinėse.

1®k»

;iiiis ir gegužinėms su
. j....................... oOc.

.....................„.....51 ic. 

tikėjimo. Ver-
......... ..................ėoc.

“TIESOS AIDAI“
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian

tis dienos klausimus.

Prenumerata metamsę

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

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

$1.20

10c.

♦

&I!

'j

<1

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI t
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 1

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS I

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulute”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlė. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš ttppieriaus.malio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai, 
džia “PASAKOS“ B-vė.

1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį, i 
Lei-

Rcdak torius A. Giedraitis. C|

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

25e. 
. I5e.

“> uo

20c.
20c.
::oc. 
io<-.

...10c.

TEATRAI
GII.H KINGAS \ > RAS 2 ;ikn_i komedija : parašė S. Ta rv v ibis . 25c
ELGETĄ GI DRl^lAS — trijų veiksmų kom<-dija. Parašė Sei

rijų Juozukas ...........       25c.

UBAGĘ AKAD1A1UA IR UBAGĘ BALIUS- komedijos po 1 ak
tą; parašė Seiriju Juozukas ...................  :*>5c.

IŠGANA .M(» APSIREIŠKIMAI a» ėjimas ir gv \< niinas aut ž> mės
Jėzaus Kristai)'. \ aidiuimas su gailiomis 75c.

SNIEGAS iMamtl I aktu. Vertė Akilaitis 4Oc.

ŽADI. KARAU! S- «trama I akt u. 5 pa\. \ eit e J. M šir\iutas 30c.

ESI MAS J čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.’’ Parašę
Kiiii. L. Vaicekauskas ................................................ Ii'e.

VISI GERI Trijų veiksnių vaizdelis; parašė E. V. 10c.

PATRB TJA. arba nežinomoji kankinė I aktu diaimi. Vertė Jo
mis Ta i v \ Jas........

I’IU >T< • DLKTĖ ė \eiksmu drama. Verte donas Tart ydas .

I )K A M < •s I' lo'rmaii.į^J' l;dm>la .>aklii: :») l.iurdo Stebuklas
I aktu: ąuašė Jonas Taittdas (gtc

VAIKI. IT VITAI : dalis
im : :»' 1‘asakt k mano

I |i Pagalvok ką datai; 2V Jono lai- 
laiinę; Smii.ko s K |) įr \

II I' Kursime paskui. 2> Ant aliukas
Surinko S K . |> ir X L'„.

MALDAKNYGĖS'
I t l.KIM A\l Kl-.l.ll, D ko spauua ( klos apdatais $2 30 ir

VAIKI TE VIRAI dalis I 
mišlniii-. m Mėginimas.

Siųsdami užsakymus ail>a pinigu-. visuomet adresuokite taip:
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8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

"Entered as second-claas matter Sept. 12,1915 at the post office at Boston, Mass. 
under the Act of Mareli 3, 1870”

•Aceeptauce for mailiug at speclal rate of postage provlded for In Section UOS 
Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12, 1918”

SUBSCRIPTION RATE8:
Tearly ................................................ $4.50
Boston and suburbs .......................$4.30
Foreign countrles yearly.............. $$.50

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Maga

Telephone South Boston 0620

PRENUMERATOS KAINA
Metams ................................................. $4.50
Bosron’e ir apylinkėse....................$4.5o
Jžsteny....................................  $5.5o

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
KATALIKU SEIMAS

įvairius 

organi- 
būtent: 

apmokamo

pat pralenkia ^gamtos tur
tais.
yra mongolai.

cliiniečiai turi virš ketu- 
šimtu milijonu gyveuto- 
Nat malus daiktas, kad 

europio- 
pryšaky, 
energin-

ueiiKia klanuos lur- 
Azijatift didžiumoje 

Didžiausia iš

jungsis prieš 
su Japonija 
Japonai yra

Vasario 22 dieną Bostone 
įvykęs antrasis N. A. Kata
liku seimas pavyko geriau, 
negu net entuziastą tikėtasi. 
Nuo dalyvavusiu įvairiuose 
didžiąją organizaciją visuo
tinuose seimuose nuolatos 
buvo girdžiama, kad jiems 
ligšiol dar nebuvo tekę bū
ti tokiame seime, kurs būtą 
buvęs tai]) planingai pri
ruoštas ir taip tvarkiai at
liktas. Ištik rują Seimas 
buvo ir gyvas ir tvarkus. 
Plačiau apie jo nutarimus 
teks pakalbėti vėliau. Čia 
tik užsiminsime apie vieną 
mintį, kuri kažkaip savaimi 
iškildavo svarstant 
dalykus, ypač apie 
žarijas ir spaudą, 
reikalingumas 
organizatoriaus.

Ligšiol vis tikėtasi kad 
užtenka sukelti ūpą, nuro
dyti, kas reikia darvti ir 
viskas bus padaryta. Kar
tus prityrimas tačiau vis 
aiškiau ir aiškiau parodo, 
kad tai]) nėra. Mūsų žmo
nės vis labiau apsipažįsta su 
amerikoniškais biznio meto
dais ir mato kad joks biz
nis be apmokamą agentą ne- 
apsei na.Mūsiškiuose kaskart 
gabiau pribręsta mintis, kad 
anksčiau ar vėliau turėsime 
griebtis amerikoniško biznio 
metodą. L. D. S. Centras 
gal neužilgo bandys* vykdin- 
ti tą mintį gyvenimam Būtu 
gerai, kad Vakariniu Vals
tiją Kataliku Seimas susi
domėtu tuo klausimu ir pa- *■ ' / 1 
gvildentą galimybę, sakysim 
lxindro visiems kataliką lai
kraščiu platintojo praktiš
kumą, jei pritars apmoka
mą organizatorių idėjai.
. Seimas, nekalbant jau a- 
pie nutarimus, padare daug 
teigiamos auklėjančio pobū
džio įtakos kai]) referatu tu
riniu, taip ir parlamentare 
tvarka.

.1 u 
r i ii 
.!>.'• 
jos
č i lis 
nes 
giausia tauta ir yra pada
riusi didžiausios pažangos 
europėjiškoje civilizacijoje. 
Europos tautą pavydai ne
prikiš jom--, sudaryti bend
ro fronto prieš azijatus, 
nors jos ir matys sau pavo
ją iš azijatu.

Taip įsivaizduoja Solov- 
jov. Dabar pažvelgkime į 
šią dieną įvykius. Miegojęs 
amžius Azijos milžinas Ki
nai keliasi iš miego. Tuo 
tarpu dar tebeina kova tarp 
pietą ir šiaurės Kinijos, bet 
pietiečiai matomai apgalės 
šiauriečius ir suvienys visą 
šalį po viena tvirta valdžia. 
Jau dabar, kovai tebeinant. 
Kiniečiai pradeda valkti 
lauk europiečius. Japonija, 
kuri seniau naudodavosi Ki
nijos suirute, dabar, kuomet 
nujaučia, kad Kinija neuž
ilgo gali likti galinga, nelie
si kiša į jos reikalus.

Kažin, ar nepradeda pil
dytis Solovjovo pranašys
tė?

(Jai dar ir mums teks pa
ragauti pamnongolizmo!

STALINAS APIE VAL
STIEČIUS

Rygos “Segodnia*’ pra
neša, kad Stalinas Maskvos 
komunistą konferencijoj ne
manęs kalbėti. Bet jo Įna
še, kad jis bent trumpa kal
ba padaryti] laimingais Mas
kvos komunistus. 'Toje kal
boje .jis pažymėjęs, kad 
svarbiausias uždavinys — 
vadovauti valstiečiams — ū- 
kininkams, kas darosi lis 
sunkiau ir sunkiau.

“ I>abartinis valst ietis,” 
pareiškė Stalinas, “ne tas, 
kuris buvo prieš 2-3 melus. 
Jis patapo jautresnis, sąmo
ningesnis.

“Nemanykit, kad jis pai
kas, kaip tai kai kada vaiz
duojasi kaiknric ‘galvotie
ji ’ Vaistiniis protingesnis 
už daug ‘galvoto.įiį’ miesčio
niu ir jis nori, kad su juo 
būtu atsargiau elgiamasi.”

Tas pats Stalinas pripa
žino. kad ir su darbininkais 
nėra lengva. Darbininkas 
pradėjo daugiau reikalauti. 
Pakilo darbo žmonių aktin 
gumas. Darbininkai junta 
visus partijos liūkumiis. 
“Būdavo anksčiau ant ko
jos užminsi ir tai nieko. Da 
bar tokie dahkai jau nebe- 

izijatiĮ tautinis praeina.
Stalinas

Savo |iiiirodė* patį 
azijatai toli pra-.voją, knis

Tai])- kains.—“Lietuvis.

AR BUS PRANAŠYSTĖ?

Garsiausias Rusą filoso
fas Solovjov viename savo 
vėlesniąją veikalą Įrodinė
ja, kad ginkluotas susirėmi
mas tarp Azijos ir Užropos 
yra neišvengiamas. Anot jo 
tas susirėmimas turėsiąs į- 
vykli neužilgo. Veik visa 
Azija yra Europos paverg- 
ta. Azijatai nekenčia euro- 
piečiu.* Jie prima Eurnpos 
civilizaciją, bet tik medžią 
ginę jos pusę. Drauge su 
.materialistinės civilizacijos 
kilimu auga ;
susipratimas, bet kultūra 
pasilicka barbariška. 
skaičium ;
lenkia europiečius.

• «

•\ Z*Qt, JBT

Kataliką Darbuotoju Kon- 1,25(J katalikišką komplektą 
ferencijoje, Kaune 1926 m. 'pradžios mokyklose, likusie- 
gruodžio 27 ir 28 d. prote- <ji du tūkstančiai su viršum 

Stasys Šalkauskas komplektą yra nekatalikiš
ki. Taip ties vienu nekata
likišku komplektu pradžios 
mokykloje stoja du uekata- 
lišku komplektu.

Katalikiško universiteto 
Lietuvoje neturime visai. 
Yra tiktai nekatalikiškas 
universitetas ir jame tarp 
septynių fakultetu yra vie
nas katalikiškas. Visame 
universitete yra api e2(X) į- 
vairaus laipsnio profesorių 
ir ju pagalbininką, o kata
likiškame fakultete ją yra 
25 tai yra tik aštunta dalis 
visu skaičiaus.

Valstybė savo lėšomis lai
ko ceiitralinį knygyną, tu
rintį skyrius įvairiuose mie
stuose, ir paveikslą galeri
ją. Šitie dvi įstaigos visai 
nepažino nū katalikybes dės
niu. nei katalikybės reikalą.

Dabar pažiūrėkime, kiek 
ir kas sudeda ’pinigą toms 
įstaigoms ir jas prižiūrin
čiai švietimo Ministerijai? 
Atsakymas aiškus: 1926 m. 
tam visam teko 30 milijonu 
544, tūkstančiai 134 litai. 
Juos sudėjo Lietuvos ])ilie
čiai. Tą piliečiu yra 2 mi
lijonai ir dvidešimt tūkstan
čiu. Trumpai sakant, kiek
vienas pilietis gavo duoti 
mokslo reikalams po 15 litą.

Toliau pažiūrėkim kiek 
davė katalikai ir kiek davė 
nckatalikai. Tame gyvento
ju sąraše, kuris buvo pada
rytas 1923 m., katalikais žy
mėta yra gana daug žmo
nių: nes prie tos tikybos 
prisirašė net ir tie žmonės 
kurie senai nebesižegnoja, 
nei poteriu nekalba ir penk
tadieniais mėsą, valgo. Bet 
katalikais galime vadinti tik 
tuos, kurie yra klebonu įra
šyti; į parapijiečiu skaičių.

visai teisingai 
didžiausia pa- 
gresia bolševi- 

e «

sorius 
iškėlė liūdną dalyką, kad 
Lietuvoje katalikiškąją mo
kyklą yra daugTnažiau, ne
gu reikėtų, žiūrint katalikui 
mokiniu skaičiaus. To pa
ties universiteto profesorius 
K. Pakštas, taip pat pasau
lietis kai]) ir Šalkauskas, tą 
patį patvirtino. Jisai sakė, 
kad nė viena valstybine gim
nazija nėra katalikiška, nes 
jose mokytojauja žmonių, 
pasižymėjusią savo pažiūro
mis priešingomis kataliku 
Bažnyčios mokslui ir kalan
čiu tas pažiūras nesubren- 
dusiems moksleiviams į gal
vas. .Tu dvieju 
patvirtina 
skaitmens.

1926 m. 
gimnaziją 
viduriniii mokyklą 45, spe
cialūs mokyklos 2 (Klaipė
dos neskaitant), komercijos 
2, mergaičių namą ūkio mo
kykla 1, mokytoją semina
riją 5 ir mokytoji! kursu 7; 
viso labo 76, vidurinio auk
štesniojo mokslo įstaigos. 
Be to. privatiniu aukštes
niąją ir viduriniu mokyklą 
buvo 9. o mokytoju semina
riją ir kursą buvo 1(). Gaili 
gale ])iivatiniu ir valstybi
niu viduriniu lx*i aukštojo 
mokslo įstaigą 1926 m. bu
vo 95.

Tame skaičiuje katalikiš
kos gimnazijos buvo: Plie
ną, Šakiu, Kauno Jėzuitu, 
Kauno Pavasario, Mariam- 
polės Marijoną, Jurbarko ir 
Plungės gimnazijos, bei dvi 
mokytoji] seminarijos (Mo
terį] Kultūros ir Saules). 
Viso labo 9 įstaigos. Tai 
reiškia, kad keturioms kata
likiškoms aukštesniojo mok
slo įstaigoms tenka po 10 
nekatalikiški] tokiu 
mokslo ištaigi], o Įlenkimus 
kitoms katalikiškoms tenka vadinamu “Eltnchus” kata- 
po 11 nekatalikišką. j]j|,

Ministerių Kabineto vai-! 
domas dienraštis “Lietuva” 
1926 m. gruodžio 28 d. rašė, 
kad tu metą pradžioje Lie
tuvoje buvo 2108 pradinės 
mokyklos su 2961 komplek
tu, kad per melus prisidėjo 
D’.3 mokyklos su 16!) kom
plektais, taigi gali] gale su
sidarė 2241 mokykla su 3130 
komplektą. Vieną komplek
tą veda vienas mokytojas. 
Kur mokytojas yra katali
kas, ten ir jo vedamasis 
komplektas yra katalikiš
kas, kur mokytojas yra be 
tikybos arba kitatikis, ten 
ir kompleklas yra nekatali
kiškas. Daugelis mokytoji] 
yra buvę kataliku bažnvčio 
je krikštyti, bet paskui pa
liovė jos paisę. Taigi kata
liką mokytoją negalima pa 
žinti iš jo pasporto. Bet ka
talikai mokytojai yra įsira
šę i Kataliku Mokytoju są
jungą, o nckatalikai yra i 
sirašę į profesinę mokytoju 
sąjungą. Kataliku Mokyto
ji] sąjungoje yra apie 1.290 
nariu. Prie ją reikia pri
dėti neabejotinos katalikės 
šv. Knzimiero ; Se.sem Kon 
gregacijos ir Vargd. Sės. 
vienuolės mokyt. Iš to apy 
tikrini galima pasakyti, kad 
Lietuvoje turime nepilnai

nuomones
mano surinktieji

sąmatoj valdžios 
žymėta buvo 14,

to tą skriaudą ir pasako, 
kaip galinai jos nedaryti. 
Bet ne visi taip aiškiai p 
žiūri į. dalykus, kaip jisai.

Mes galime suskaityti kiek 
katalikišku pinigu 1926 me
tais Lietuvos katalikai iš
mokėjo už nekatalikus. Pra
džios mokykloms katalikai 
sumokėjo 5 dalis t. y. 11,- 
446.155 litus, o turėjo už
mokėti tik vieną trečdali, t. 
y. 4,538,369 litus.J ie tat per
mokėjo dovanai (>,907,786 li
tus. Ankstesniajame moky
me nekatalikiškoms mokyk
loms išleista gimnazijoms 
2,256.822 litai, vidurinėms 
mokykloms 2,249.298 litus, 
specialėms mokykloms 1,- 
496,422 litą (Joms 
buvo daugiau, bet 
teko katalikiškoms
rijoms, todėl tą sumą aš imu 
domėn). Taigi aukštesniaja- 

moksle 
nekatalikiš-
teko 6,002,-

ti kuo kas nori: kataliku, PILSUDSKIUI GUDUS 
evamrehku. zvdu. nravosla- ♦

išleista
359.802 
semina-

P«V Sulig Žemaičiu Vyskupijos 
sąrašu paskelbtu 1926 m. ir

buvo skilta 
Katalikišku

me ir specialiame 
kataliką pinigu 
koms įstaigoms 
542 litai.

Universitetui 
4,001,883 litai,
pinigu tame buvo penkios 
šeštosios dalys, t. y. 3,334,- 
903, o teko katalikams tik
tai 452.959. taigi katalikai 
permokėjo Universitetui 3,- 
548.922 litus. Neskaitant 
centralinią įstaigą vienoms 
tik Švietimo Minisierio ži
nioje esančioms mokykloms 
Lietuvos katalikai permokė
jo 15,459,000 litą. Gi neste
bėtina, kad ilgai taip besiel
giant gali pasidaryti, kad ka
talikai Lietuvoje turės ma
žiau pinigą ir mokslo, o nc
katalikai daugiau mokslo ir 
pinigą.

Profesorius Šalkauskas vi
sai teisingai sako, kad šitą 
neteisybę lengva pataisyti. 
Kas dešimti metai būna pi
liečiu sąrašai. T tuos sąra
šus kiekvienas gali užsirašy

evangeliku, žydu, pravosla
vu, lietuviu, leuku, vokiečiu, 
rusu, izraelitu. Jei lietu
viais katalikais užsirašo 
pusantro milijono ir švieti
mo reikalams iš kiekvieno 
išrenkama po 15 litu, tai ka
talikiškoms lietuviu mokyk
loms, aukštoms, vidurinėms 
ir žemoms 22,500,(MM). Ka
talikais lenkais užsirašo 50,- 
000, tai ir jiems po 15 litu 
išeina 750 tūkstančiu. .Jei
gu jie mokės steigtis netik 
gimnazijas bet ir universi
tetus iš tą pinigu, tesistei- 
gia. Jeigu betikybinis užsi
rašys 10,000 žmonių, tai jie 
gaus 150.000 litą savo moks
lo Įstaigoms, kuriose patys 
mokytojaus.

Kažkurie bijosi, kad šitą 
tvarką įvedus, lenkai iš 
Varšuvos saviesiems prisius 
daug pašalpos ir prisidirbs 
daug lenkišką mokyklą, į 
kurias sutrauks lietuviu vai
kus. Tečiaus lenkai .netiek 
daug pinigu turi savo reika
lams, kad galėtą ją Išgales 
siuntinėti į Lietuvą. Jau 
vra istatvmas, kad i lenku 
mokyklas valia eiti tik kul
ką vaikams. Galima išleis
ti įstatymas, leidžiąs valsty
bei kontroliuoti privačią 
mokyklų įeigas ir išlaidas. 
Kai]) tik atsiranda nepatei
sinamą įeigą, taip ir numa
nu, kad jos ateina ištaufini- 
ino tikslais.

Valstybė turi teises pri
žiūrėti, kad viena valstybės 
dalis nesusidarytą savo švie
timui lengvatą, neprieinamu 
kitoms dalims, todėl valsty
bė gali įsakyti, kad lietuviu, 
lenką, vokiečiu ir rusą švie
timas Lietuvoje lygiai kil
tą. Lygaus apšvietus kilimo 
lietuviams nėra reikalo bi
jotis.

LIKVIDUOJANT
Ta biauri kompanija, ku

ri paskutiniuoju laiku buvo 
vedama lenką spaudoj prieš 
gudus, parodė savo vaisius. 
Pakraščious per trumpą lai
ką neva už komunistišką, 
veikimą suimta tūkstančiai 
gudą su žymesniais veikė
jais priešaky. Nesiskaityta 
net su seimo gudą atstovais, 
kurie suimti tegali būti tik 
seimui davus tam 
Su jais pasielgta

leidimą, 
tik len

kams galiniu barbariškumu, 
nes suiinant jie buvo ap
kaustyti retežiais, nelygi
nant žmogžudžiai.

Kas atvedė* lenkus prie 
tokią žygiu ? Be abejojimo, 
ne komunizmo pavojus. Ne
pakenčiama ekonominė būk
lė, begaliniai persekiojimą i 
pakraščiuose, stūmė* gudus į 
atvirą, griežtą kovą su vy
riausybe. Tai kovai jie pas
kutiniuoju laiku sukūrė ga
lingą organizaciją ‘‘II poma
dą,” dar vasarą pačios len
ką valdžiai leistą. Jos vei
kimas per trumpą laiką tiek 
išsiplėtė, jog lenkuose sukė
lė tikrą sumišimą. Nebuvo 
gudą gyvenamose srityse so
džiaus. kuriam nebūtu radęs' 
sau vietos ir pasisekimo 
“Jfromados” skvrius. Gin
dama ne tik tautinius, bet 
ir ekonominius gudu intere
sus, ta organizacija pakraš
čiuose virto dievuku, kurio 
vardas buvo minimas su di
džiausia pagarba kiekvieno 
gudo lūpose.

Lenkai panaite, kad jei. 
nebus padalytas tos organi
zacijos veikimui galas, vie
ną gražią dieną pakraščiai, 
gali suliepsnoti,
buvo laukiama diena iš die
nos. Be to, lenkai puikiai 
suprato. kad per šiais me
tais turinčius įvykti lenku 
seimo rinkimus pakraščiuo
se jokios kombinacijos len
ku atstovams pravesti nebū
tą pagelbėjusios. lr*‘llro- 
mada” buvo nutarta likvi
duoti. o gudai suimti, kal
tinant siekimu prisijungti 
prie Sovietą Gudijos. Sei
mo gudą atstovai buvo net 
suimti neva nusikaltimo vie
toj. nors, kaip vėliau paaiš
kėjo. visi jie buvo sukelti 
iš lovą.

Bendrai, iki Šioj lenku sei-’ 
mui nepaliekta jokiu doku
mentą. kurie būtą patvirti
nę kaltinimus 
madą.” kaip 
organizaciją.

Neprot inga
ti. kad ją nebus rasta. Len
kai šiuo atžvilgiu yra geri 
“meistrai* ir suras būdą 
“fbdunneHlaliniu įrodymą” 
pasigaminti. Tačiau faktas 
faktu pasilieka, kad gudu 
suėmimais jie Įi<h1č savo vi
sišką bejėgiškumą prisi
grobtose žemėse. įrodė, kad 
ją trobele tose Žemėse stovi 
ant vištos kojos. Be t 
represijos
lenku \yriaiisvlns viltis su
sitarti su gudais.

Kur nukreips savo nagus 
erelis po gildą, nesunku į- 

l'kraini<’čiai tą smū-

1 Yrversnio

Stambesniųjų Laukininkų 
Susirinkimas Klaipėdoj

tame buvo 1 milijonas 
tūkstančiai 542 katali-
Tokis pat “Pienelius” 
pačiais metais Seiną 

Vyskupijoje parodo 314 
tūkstančiu 327 katalikus. 
Vilniaus Vyskupijos dalis 
“Elenclius” nespausdno. Iš 
raštinės teko patirti, kad to
je dalyje esą apie *250 tūks
tančiui kataliką. Taigi išei
na, kad Lietuvoje dar yra 1 
milijonas 709 tūkstančiai 
869 katalikai. Dėdami po 
15 litą švietimo reikalas jie 
sudėjo 25 milijonus 648 tūk
stančius 35 litus. Nekatali- 
kams beliko sudėti tik 4 mi
lijonai 896 tūkstančiai 9!) li
tai.

Katalikai Lietuvos švieti
mo darbui sudėjo penkias 
dalis, nckatalikai sudėjo tik 
vieną šeštąją dalį, Už tuos 
pinigus katalikai gavo pra
džios mokyklose vieną dalį, 
nckatalikai dvi dalis. Aukš
tesniame moksli' katalikai 
gavo vieną dalį, o nekatali- 
kai devynias dalis. Aukšta
me moksle katalikai gavo 
vieną dalį, o nckatalikai 6 
dalis. Iš to aiškiai matyt. 
k;|d daąg-katalikq pinigą be 
ją pritarimo atiduota neka- 
talikams. Tai yra neteisybė 
ir taip toliau negali būti. 
Profesorius Šalkauskas nia-

lauki-
kurie

p. Bruožaiti. 
dalyvauja per 

Visos vietos 
susirinkusioji’ 

iš kito

KLAIPĖDA. Sausio 30 
d. “Ryto’’ viešbučio salėje 
įvyko stambesniąją 
ninku susirinkimas,
buvusiame Seimelyje turėjo 
savo atstovą 
Susirinkime 
200 žmoni ii. 
užimtos ir
dauguma klausosi 
kambario. Susidomėjimas 
naujais rinkimais didžiau
sias, nuotaika pakilusi.

Susirinkimą atidarė p. 
B ruožai t is, džiaugdamasis
tokiu dideliu susirinkusiu 
skaičiumi, pasiryžusią atei
nančiuose rinkimunsc aktin
gai stoti už savo reikalus. 
.Jis priminė, kaip buvo sun
ku buvusiuose rinkimuose. 
,kuomet tą pačią laukininką 
susirinkime kilo klausimas, 
ar išviso reikalinga stoti su 
savo sąrašu. Šiandien dau
gumos susirinkusią ir nusi
statymas ir nuotaika yra vi
sai kita, šiandien tėra tik 
vienas klausimas.kaip aktin 
ginu dalyvauti būsimo 
mėlio rinkiniuose?

Prasidėjus kall)ėti 
Seimelio

Sei-

balsuodami už Landvvirfs- 
ehafts partiją, ši partija 
be išlaidui laukininkams nie
ko daugiau nedavusi.

Po kalbą buvo nutarta, 
kaip išeiti i artėjančius rin
kimus, numatyta pirmieji 
stambesniąją laukininku są
rašo kandidatai ir iš viso su
sitarta dėl tolimesnio veiki
mo.

Bus stengiamasi, kad i są
rašą Įeitu iš visli trijų aps
kričiu pirmieji kandidatai 
paeiliui ir sąrašas taip turi 
būti sutvarkytas, kad Į ji 
patektu atstovai iŠ visu 
parapiją, neaplenkiant ir 
žveju. Galutinai viską su
tvarkyti pavesta išrinktai 
komisijai, kuri susideda iš 
visu apskričiu atstovu.

Dar buvo kalbamasi apie 
skolų Įvertinimą ir reikalau
ta. kad laukininką atstovai 
būtu už teisingą Įvertinimą. 
Kalbėtasi ir kredito reika
lais.

Susirinkimas baigėsi, pa
daręs didžiausio tarpusavio 
Įspūdžio.—“ Lietuva.”

apie 

buvusio Seimelio darbus, 
pasigirdo daug nepasitenki
nimo tais darbais iš visu 
Klaipėdos krašto kampu ir 
daugelis prisipažino, kad la
bai suklydo, praeitą karią

• •
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prieš “H po
komunistinę

būti] tvritin-

<>, sioS
pašalino visas

ĮJetuvn! mano tėvynė, tu 
kaip sveikata!

Kiek tave reikia branginti 
tiktai žino, kas tavęs neteko!

Šiandieną grožį tavo visam pui
kume matau ir vaisduoju, nes ii 
giuoai tavęs!..—A. Mickevičius.

esi

tas

erelb
Spėti.
gi yra pasiruošė sutikti. (Jai 
po ją teks jis ir lietuviams. 
'I’ačiau galu gale jis griiH 
patiems lenkams ir ją val
dymui pakraščiuose tuomet 
išmuš dvyliktoji valanda.

(/‘Trimitas”) I
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Tinka Sandariečiams
Tūlas Koiidr.-it K. Sz.pie- 

mitz, vokietis, duoda len
kams keletą sveiku patari
mu. .Jo straipsnis tilpo an- 
t ikatalikiškaine "Ajiuryka- 
Echo." čia paduodame ke
lias ištraukas ir patariame 
"Sandarai" jas persispauz- 
dinti, nes jo patarimai labai 
gerai tinka ir mūsą anti- 
katalikams. Szpicinitz rašo: 

lenke, ant kunigo, 
kunigas nepaeina 

aristokratą, arba 
tiktai iš lokiu pat

"Rėki, 
o juk ta" 
iš jokią 
magnat ą.
prasčiokėliu, kaip veik kiek
vienas lenkas ateivi": nes 
kunigaikšti", grapas ir po
nas beveik niekuomet nelei
do savo sūnaus į kunigus, 
bet i kunigas leido savo >ū- 
mj paprasta" ūkininkas, kai- 
kiioinet net kalnietis, ar mie
sto biednuolis. Kitaip sa
kant. kunigiiosiia išeiti pa-

i

I

< iciiau.dai. jei paklius tau 
koks spauztlinys i rankas, o 
perskaitęs jo dali matai kad 
sunkiai suprantamas, jiesi- 
sarmaty k. duok kitam, ku
li skaitai daugiau išlavintu 
kad Įiei-kaitUu ir tau iš
aiškintu.

'Taigi, jū". atvažiavusieji 
į Ameriką privalot stengtis 
iŠ"
tie?
ta." ir 
litika 
vos.
v ynės
še nei viena" 
ta." per jūras 
sii patarimo k 

< įaugi;! u
"iąju žinoini] 
čionai.

avinus gauti visuome- 
gyveiiinie gcle-nes vic- 

tada jū"ij betikdė po- 
"avainii išlėks iš gal- 
Tikėkit. kad ’iū"ii Tč- 
sutv ai kymm mikaluo- 

geras patrio- 
nvmkreips jū- 
aidi. nes tenai 

"avijjij iš"i lavinu- 
boama. nei

dėjo,gal tavo tčva.", ar bro-
Ii", gal m-t ir tu pats, mic-
las lenke, kuri" J a bar k oVO-
ji "ii kun'mais. k liii" <1 abar
nori "ugriaut’r t; . ką pats
esi pastatę."...

venat
knvge

ir t. p. 
tėvynė 
bet ir 
o skili-

1 i u i r
Rymą, kimi-

užimti Amerikos visuomeni
niame gyvenime garbinan
čias jusli Tautą vietas. Ne
būkit patsumdėliais sveti
mose rankose, imkitės moks
lo. amato, prekybos 
ir tada ne tik jūsų 
turės iš jūs naudą, 
šalis kurioje gy 
tymas įvairiu 
brošiūrą apie
gus ir bažnyčią nieko gero 
jums neduos ir jūsų būvi ne
pagerins bile kokiam visuo
menės gyvenime. Politikuo
jant tokiu būdu, susensit ir 
jokio nuopelno senatvėje iš 
to neturėsit. Imkit pavyzdi 
iŠ tikri] amerikoną, ar ku
lis nors iš ją (nors ir bied- 
niaiisias) apkalba savo pas
toli ar bažnyčią. Nei vie
nas. Juos daugiau įdomau
ja bizni", o kiekvienas ją 
Dengiasi pralenkti savo pa
žįstamąjį darbuotėje ir už 
tai nūnai ją šalys žydi L* Įlieto 
kiekvienas pilietis užganė
dintas iš to ką jisai turi.

praeituose rinkimuose lietu
viai išstatė penkis sąrašus 
ir tai, žinoma, buvo didžiau
sia lietuvių pralaimėjimo 
priežastis. Dabar į tai krei
piama daug dėmesio ir ma
noma išeiti tik.su vienu są
rašu, arba maksimam. su 
dviem sąrašais.

! Klaipėdos lietuvių politi- 
Įnės grupės tą vienybės rei- 
ikalą supranta ir galima jau 
tbeveik tikrai pasakyti, kad 
jšĮ kart.ą lietuviai nesiisiskal- 
/dys. Tai, žinoma, padės daug 
(didesniam lietuvių laimėji
mui.—"Lietuva.”

BASANAVIČIUS IR “AUŠRA”
( I ktbaiga')

!

J/. Gustaitis lcarizmo
I 

rimukai
i .’ 

uszy.
■baudžia rašytojus ir ėmėjus—-kam jie truk-

I

Priešrinkimine Nuotaika Klai 
pėdos Krašte

" Dabar jau jam nieko ne
bepadarysi. mielas brolau, 
kuomet jis im i galvoje dau
giau už tave. Čia šauksmas 
ir riksmą." jau nieko nebe
padės. Pat" imki" darbo, 
kad galėt imi jį perviršy ti ne 
riksmu, bet mokdu. J*i to 
padaryti nesiigybi. tai ty
lėk. nes e."i nuveikta".

IKania gandu kad kuni
gai "ii Rymu priešaky turi 
tik.dą laikyti ir laiko žmo
nes be apšvietus. Ir kas do 
didi tame klaida! Ar kuni
gija ir Rymas draudžia bei 
diodo tau. pilieti, pamokti 
aukštąjį mok"lą .' Kiekmlo". 
.\r draudžia tapti inžinie
rių. daktaru, advokatu ar 
kokiu kitu moi<"lo žinovu.’ 
Niekados. (> g,-J privemti-I 
nai t;i" kimiu;i" "ii Rymu 
tempia tave j/ apykaklė" į 
bažnveijj kad paaukotame! 
dešimtuką ! Ni*duido~.

Mano "iipratimu gmi;iu- 
"iai įmik, r.eaukek. bet 
netek, n*" "avo rik'imi 

l'kiai nužemini. <> 
midi kad kuniva" tail 
bilam draudžia skaityti 
ar kita knyga b i laikra-tį. 
tai v i'i"kai m- todėl, ląid ją 
"kail y t i m-mi I i ma. n*-. Ire! to 
d* L kad tavo iš-il.'iv iniimi" 
dar nėra taip tobula"" 
pei'kait* " koki painu dalv- 
ką. 2ab lium-i tm"ingai "ii 
prasti; belui žmogui pilnai 
išlavintam niek- ir 
n\" uždrandim ti. m -

MOTERYS KAIPO 
PILIETĖS

Įrakniu, o jos bendradarbiai auŠ-< 
esą "zucliy uzbrojeni \v dlugiej

Rusai jos neįsileidžia į Lietuvę* >

jdo rusinimo darbu Lietuvoj. Ir šitoje mik 
nenuveikiama, ji per- 

galijotą, 'lai gciiatmias įrodymas# 
idėja buvo visos Lietuvos 

iŠ numirusių ir 
pasiliks amžinai

r

VI L
"Aušros ' reikšmė lietuviu tautai vra 

i"torines vertes. 'Pnį pradžia jos atgimimo, 
pirmas sąimuiingas žingsnis į savystovia 
i'.tt-iij. \ ra lai, anot M. Biržiškos, didžiau
sia p.maulv revoliucija, kokiąi istorija teži
nami. sukilimas vos l)<’pradedančios susi
prasti ’mimm, prieš didžiule rusij-vokiečiu- 
lenku ."..nmi v. . Ir ji tą kovą sunkiausiomis 
aplinkybėmis Įminėjo: iš pavergtos bekal
bes betei"- " vi rglivės per Jū metus išsivystė 
i m-prikla i'iimą valstvbe.

Juo ntio"tabiati. kad "Aušra" rodėsi po
litikos visai m-lieČ-ianti. Ji ragino tik turėti 
sav*> "lietuviškas niokslinyčias." būti tuo 
kas esame --- Iietti-viais. tik siekė valyti kai 
bą. ją gaivinti ir lobiilimi; rinko senovė" 
padavus, žinias, tautosaką; kėlė protėviu 
budą. žygius ir gyvenimą, stengėsi sukul
ti meno židinį originalia ir verstine poezija, 
o norėdama prasiskinti sau ketai į liaudį, 
tašė apie ūkį ir gamta, dėjo iš įvairių vir
tu korespondencijas. Irtai buvo, žinoma, 
ne kokie mokslo kūriniai, tačiau bendra vi
siems Lietuvos sluoksniams idėja, t ikras jo" 
gy v < tiinio veidrodvs.

Kalbos atžvilgiu "Aušra" ne tik ja valo 
mūsji raštijoje, bet ir naują duoda jai kryp 
*į. Ligšiol Lietuvoj viešpatavo žemaičiu tar
mė su \’alanč-ium pryšakyje. Dabar didžiu
ma "Aušros" dirbėju suvalkiečiai iškelia 
savo tarmės vpalvbes ir jos painia viršų: 
juoba, kad ir kalbininkai, suderindami vi 
sos Lietuvos tarmes bei Šnekas, padaro iš 
vada vakaru aukštaičiu kalbos naudai.

Tik. almi P. Ašakaič-io. per greitumą, 
labiausiai dėl menk*) dalyku numanymo.

Ue viskas gana rimtai buvo daroma; kalbą 
vale tobulino žmones, m-i savai gyvos k;d 
bos. net tarmės gerai m-permatę. nei kalbu 
mokslo pamatu neturėdami, kartais ką geba 
išmesdami ir stengdamiesi pridiegti sveti
mu kalbi] ypatybes.. ., nes prie tokio darbo 
iŠ anksto nebuvo pasiruošę. Vyriausias 
"Aušros" uždavinys buvo kuo daugiau jė
gai sužadinti, ją žygiams kelius praskinti. 
Vėlesnį darba turėjo allikti kila karia.

Nors "Ati"ia" savm misistaiy imi politi 
kos vengė, vis dėlto gyvenimo sūkurys mi
roms iieimi oms vertė-ja ir šiame dalyke tar 
i i savm žodi. Alai, kiekviens savvmtov uma> 
savaime iššauki.i pasipriešinimą išpitseski- 
in savvstovin vielinių. 'Turi kilti kova, rei 
kalinga idėjos pasireiškimui. Tokios kovai" 
turėjo laukti ir ši naujos mintie" nesėja. 
\ < ik i* čia i ja laiko "slaviška propaganda 
ir už tai pašalimi iš savm žemes "Aušros 
redaktorius ir dirbėjus. Lenkai .j;i vadina

tuomet "Aušra”’

žirni kovoje “Aušra"
i galės
jkad "Aušrys"
idėja, kuri prikėlė tautą 

'■todėl jai mūsą visuomenė 
'dėkinga.

Kokią įtaką ir kiek jos
d.uc skaitytojams, y pač studentams, tepa-* 
sako vienas is jaunesniąją aušrininkų, J. 
Jablonskis, štai jo žodžiai: "Maskvoj p0 
kiek laiko jau buvo girdeli, kad J. Basa-* 
naviciiis. tada Ihilgarijos gvdvmjas, ke-* 
tinas miisii laikraštį išleisti užsieniuose. 
Mes. maskviečiai, to laikraščio pasirodant' 
laukėm. Jo pagaliau i r susilaukėm. Basa
navičiaus “Aii"i-a ’ - į(l> mintys, kalba ir
žodžiai,—kaip peikimas įlenkė pasirodžiu- 
"i miisii tarpe ir tuoj išblaškė visus... abe
jojimus ar svyravimus. .Man loji naujojo 
musą gyvenimo pradžia, tas naujos evange
lijos žodis, musu pačiu raštu išreikštas, di
džiausią padare įspūdi ir aiškiai pastūmė
jo mane, kaip ir mano draugus, į naująjį 
darbo kelią. Jau visur, rodos, v pa č Lietu
voj atsidūrus atostogoms. — tarp jaunųjų 
v aigoiiiiiku. mokytoju, kunigu ir kitu to lai
ko krašto švyturėliu, --ėmėm visi drąsiai 
apie tą "Aušros" evangeliją kalbėti ir, jos 
išjudinti ir m ragint i. ką ne ką nauja dary
ti. svarstyti. \ č-liaii gyvenimo.aplinkybes 
mane ir vieną kiią mano draugą vėl laivo 
kuri laiką išvagos išvariusios, bet vis deltoj į 
tas didv.sis J. Basanavičiaus "Aušros'’ pa- ' 
st ūmėjimas. padrąsinimas ir su raginimas 
i iivo mums per visą mūsą amžių reikalin
gas. reikšmingas.”

I’diau tas pats aušrininkas štai kaip 
apibudina "Aušros” įtaką, padarytą savo 
moksladraugiui Kudirkai: " I b įvažiavęs 

•ado čia įsigyvenusia 
shioksi i itiose “ Aus

ie perskaiięs. sako, verkęs*

Nilo I!)22 m. ištekėjusi už 
Amerikos piliečio ateivė 
timnii netampa Amerikos 
piliete. Jeigu nori tapti pi- 

turi atskirai prašyti
.pilietystos popierų.Tokioms. 
Ikurių vyrai jau yra pilie- 
č-iati, daug lengviau įgyti 
pilietystę, negu paprastam 
ateiviui ar paprastai atei
vei. Pasitaiko, kad dauge
lis moterų netampa pilie
tėms todėl, kad klaidingai 
mano, kad savo vvro pilie- 
tysiė jas irgi aprūpina.

Jeigu ateivė tapati našlė*, 
įkaikuriose valstijose negali 
įprašyti motinos pensijos. 

■ Jeigu reikėti] keliauti už
sienin. tai negalėti] išgauti 
Amerikos pasporto ir gal 
negauti pasporto iš gimti
nės šalies, nes kaikurios ša

lies nepripažįsta ištekėjusias 
!tiž ateivius moteris. Jeigu 
apsirgtu protiška ar užkre
čiama ilga gali būti depor
tuota. Karo laiku gali būti 
'sulaikyta kaipo ateivė. Atei
vės negali balsuoti. (FLTS.1

Dabar Klaipėdoje stoja |.ji rengiasi būti kiek radika- 
riiikinii] nuotaika. " I lomelei- Slėsni.
Dampl’boot." "Memelandis-i j; aukščiau pasakyto ma- 
( he liimdscliau, buvusiojo |į()>j^ į<;((į buvusis anuose rin- 
Seinieiio da.iigimms organai. 'Rimuose ‘‘einlietisTrontas" 
m-i v liejasi. Pyksta prieš ii. sl<i|<> į Šešias dalis. Ateinan- 
krasto (itibernaloriij. kam (ėiii*>sc rinkimuose tos šešios 
jis paleidęs aną Seimelį; Į(į..jvs 
slengiasi rasti 
Klaipėdos 
paskui in itmse 
deda atsišaukimu į 
llaiiderįg’ 
mins krašto 
dėdami tas 
kuriu nedavė 
gumoj buvusiame Scimelv- 

l.i’-'-
I as Klaipėdos vokiečiu 

jncrviiigimias iš dalies su

prantamas. I ’i rmiaiisia. Šiais 
rinkimais nebus “einbeits- 
I i’otiio. kuris pereitais rin
kimais patrauko savo pusėn 
daug balsi]. Ant ra. t ie žmo
nes "iipraiiia. kad buvusia
me Seimelyje ją lak'.ika 
daiim-li krašto gyventoju at- 
stlllne *:U*> ją. J ie žilio, kad 
Klaipėdos krašto gyventojai 
lentiniu atžvilgiu buvo ir 
daii-’iuiHis tebėra apkvaišin- 
1'. be! pamažu ačikv ošį. | r 

ji i e* ia. Iieiic d;<lž.iaii"ia ju 
į n* i-;iii m 11 io i ir iežasf j s I m", 
jiur būl. ją 1 a rpiis;i\ i" ski
limas. Kiek tilo larpu yra 
žinoma. Landvv irtschaTts- 
parti-i "kibi pusiau i r stat vs 
du "ąia"ll": vieną seiuiojll 
partijos vardu, o ant rą. Są- 
Jlll'"*i" UŽ skolą iv el Tiililiia 
vardu. Svarl)iaii"ių Land- 

ivv ii 5"i li.-i Itspartei s k i I i m o 
plle/a"ėių reikia ieškoti jos 
vadu numiiomi ' skirtume. 
Pirmu-"u nis dangun lūpa 
i** ir rūpi -enosio- politiko" 
1<"inias. o antrieji daugiau 

I*l< iik-sio kit ipia i krašto rei 
kabi".

\*>lk" partija taip pat 
k '1" pii"inu i r "tato du sa • 

, r 1 l,c- Pirmojoj pasilieka 
jKiaiHa" "U /111* >ii u u 111 s sa V * ’ 
'jpohlm* mi- Užgaidomis. o (.ų • 

;'hs **r;raniziio ja- 
II' III Ii "1 k ,'i || į j-

*■* ialdi-inokra 
•’ i *"i staivti du 

I 11 : i iii 111< /11 p»i i ta.
"’ lllllolt "f| oldo’

1 11 a v o v a d 11 K i"
■! k v . o a t sk 1111 " -

aną
i savo teisybę 

statuto 12"; o 
numeriuose 

“meme- 
Vėl vilioja iš
gyvento jus. ža- 
pačias gerybes, 

būdami dau-

1 I I 1 « ' • ' • • • • • • *.*»*•■• V. % - • '

s, rodos, bloktiosis i riti 
(blokus, būtent: Landvirts- 
' ei ui ft s purtei. Volkspartei ir 
jsocialdeniokratai i vieną įtin
ką, o sąjunga už skolų iver- 

Įtinimą, pirkliui bei miestie- 
ič-ių partija ir atskilusieji 
'socialdemokratai į antra 
Iką. Na. o kiek tie blokai 
pms nuo kito skirsis, 
ų.-irpu sunku pasakyti.
■ I ><-i;i i skęs vėliau.

Lietuviai taip pat organi- 
'/iiojasi. Kaip vra žinoma.

blo-

Dažnai, kai per ilgai galvojame, 
kada reikia pradėti, jau esti per 
vėlu pradėti.—QuintiKanas.

<)

y

• ?

vasara į Lictuvąi. ji" rad 
jau tam tikru<isc niū"it 
rą." parkaitė ją 
verkęs, gailėjęsis taip ilgai klydęs... Ir da

rnu žodi atsilyginti 
au naujai gvvcnti 

kaip tą naująjį mū"ii 
mūsą reikalą naujoji 
Ik* "Ali- !< \ . I\’l u I i i
tuviams būlu 
jo J . Ba";iliav 
ka" i r kin nė
i ’Uo" činip taip.. . dirliinčjoni."

Nors ir prieš tai v ra buvę prakilnių tau 
t*iič" idčjo" iicš-oiojii. bei tik "Aušra” su-* 
l.firė juos i viena bendrija. <> al"kiras min-* 
ii" i v icim tieiivim. kiti" net rukus isilieps-* 
įlojo, ant tėvynė-" aukuro. Tai pirmutinių 
mū"!! lia;ij<i"i<>" i"1oilj*i" lapa".

Ves 
toli

savo kraštui, imt 
ir dirbti jau taip, 
gyvenimą, naująjį! 

"Aušra" supranta, 
•ka. man rodos, lie-» 
s. ka i p be to didžio-*

čiaiis žingsnio būtumėm daug 
m mažmožiu m-iiiidiritę, ku-* 

I i i bi nė jom." *

I

I
y c !<•!

i

.ui

U,t

I

K I

|

U*
ri* f

tai\ i 11

11 H".

’J

i 
l

Į

l i

LIETUVIU TAUTOS VEIKĖJUS
išleistas įtikės veikalas vadinamas

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

I t 
I

ta

Jei taip nedaroma, tai reikia 
kalbėjus apie lietuviu išlikimą Ame-

n*-ma - 
aišku.

r.
t:

z

f' 
z

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.
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KOSULIAI
paeinanti nuo 

vj peršalimu—
J' _ — vra <xrVt..i pn-

< V--- Z" / ianl stebėtina: gerą

\ ^V^ztzJANCHORBRAND
C0UGHSYRU?

Lai-, a i '■ul-.cnc- 
S vai-i.ii. karių tik

imant pa -i ko pači is 
y ■! an :• K a i: o *>* t:
vai-trnč'C :.r stačiai is

F. AD RICIITER &- CO.
Berry & So. Siii Sis Brooklyn. N V.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytą vyru ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta geibia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis‘turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo sufNižindinti savo vaikus su lietuviii 
tautos vadais, 
nustoti 
riko j.
APIE

YIIA

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapiu, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 . Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

------------ -------------- •

BLAIVININKŲ N. A. APSK. 
SUVAŽIAVIMAS

Kovo (> d. š. m. 1 vai. po 
lietu, baž.iiv i iiičje svetainėje. 
U2 Windsor gt.. (’ambridge. 
Mass. į vyks Blaivininkų N. 
A. Apskrities Suvažiavi
mas.

ši" stiv ažiav imas bus svar
bus. Taigi kviečiame kuo ’ 
daugiausia suv a/.iliot i mm vi - 
su Šio apskričio kuopų, kaip 
gerb. dvasiškius taip pasau
linius. jaunimą, suaugusiu" 
i r senelius v y rtis i r nioleris.

Kur dar nėra Blaivininku 
kuopos, katalikai veikėjai 
kviečiami dalyvauti Šiame 
suvažiavime.

šiame suvažiavime bus 
rciil^tma nauja valdyba; iš- 
diiotas raportas iš Blaivinin
ku Seimo ; kalbam i apn> gim
ta šalele Liettiv a ir apie ki
tu" oigamzacij<>" klausimus. 
Dalyviai eis "m corpore" 
prie Šv. Komunijos.

Pirm, .//mm.s Nr//"/ms. 
Rast. litu, .fui, utis.

“ŽVAIGŽDĮ”
, "Žvaigždė ka" iiiciioi lankydama Jum na

mus. kiekvieną kartą J litus alm š maloniu dvasi
nio turinio paveikslu, dv,i"ią keliančiu apsaky'; 
melui, rimtu nurodymu vidujiniam gyvenimui, 
grąžui atsakymą j sVHrlummnm įkaity tujų klail-? . 
sinuis.

"Žvaigžde” duoda ir daug žinią iŠ plačiojo 
kataliku pasaulio, rašo apie lai. k.i" d* *la"i toli
muose "tabmrldžiu kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai parnšveniiidu kataliku mi"i joitierių, 
teiki.i žilini apie padsiitinią laiku šv» ntuosius ir 
tl. ir it.

“žvaigždė" via svciič. Jė/mi" širdžiai pa- 
švę"tas laikraštis. Ja leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

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

KŽvaigždė" kaina metams |0 litu. o užsa
kydami s;» vo g i minčms Liet uv* je "iii"ki1 e po 8 li- 
t ii" metam".

Ado- a": “žvaigždės" Redakcija. Jėzuitą Namai, 
Kaunas. Lithuania.
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Gražiai sugyvena

Padėka i

i i

1 z < 111 i 111 k ė>.4»

t‘

Laimėjo dovanas *l;>

Vi

lu’-
i r

Išvažiavo Chicagon

Ten buvęs

N0RW00D, MASS. i i

f

Basket-ball lošimas ižd. Naujas vargonininkas

,ių

turi

Bijūnėlis
ii

plll- 
turi

CAMBRIDGE, MASS.

Ramoška,
S. 20 k p. i
____ \

Pypkių pramoga

Vasario 12>d., L- J>. S.

SU

Laimėjo vie-
AVa- 

žaisluo-

CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Muzikos lydinys. Me
tams $2.00. Už tą pačią kainą 
slnnčiam ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS. 421 6th St.. S. Roston. Mass.

WESTVII1E, ILL.

HARTFORD, GONN.

NEWARK, N, J.

BALTIMORE, MD. :'>!) 
kp. turėjo šaunią pramogą. 
Skaitliirgai susirinkę nariai 
gavo skanių valgių ir saldžių 
gėrimėlių.

Į Taipgi dainuos koras nau
jausias lietuviškas daineles.
Kviečiamo vi-us skaitlingai 
ateiti.

-I. S\ irskas.
lo t I ><»ivliest<t Stccet 
\\ oi ci-sler, Mass.

Vice-I'jrm. <>. Afl'ituail iiii", 
:‘>ti .\orton 311’eci 
Dor<-livsier, Mass.

— O. Sitlalit i, i!Č,
• > < 'oitutieiivceall lt A\ ■-. 
\\ i >!-<•<’si e r, M ass.

e l«>1 >ėjai • -

11
ji"

Vasario 5 d. buvo susirėmi
mas AVaterburio A yč-ių 
Hartfordiečiais. 
tos timas. Antras tunas 
terybihy pasižymėjo

Pasidėkojant jaunimui. \ ie- 
tos ir apylinkės, L. D. S. G 
kuopos balius, vasario 5 d., 
puikiai pavyko. Suėjusieji, 
jaunimas ir senesnieji, gražiai 
pasilinksmino o L. D. S. Cent
rui liko keletas desčtkii dole
rių pelno.

Skirtas dovanas už. geriau
sius šokius laimėjo šie: Du 
AVaterhurieČ-iii ir du llartlbr- 
dieKiu po laikrašti “Darbinin
kų” ir vienas su Įžangos ti- 
kietu No. 141 laimėjo “Darbi
ninkų.” Balius visais žvilgs
niai^ pasisekė.

Raudonieji nusvilo.

Alaskvos žydbt'rniai specia
liai surengė balių, kati pa-,J 
kenkti G kp. darbininkams;, 
bet taip nusvilo, kad jau atei-j 

Ity turbūt nebemėgins trukdy-! 
-ti darbieč-iams.

BRfflGEPORT, GONN.
♦ .

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI
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L. D. S. ;;u kuopos vakariene 
avyko ir dav" g,orą pelną. \ i- 

Į '<> liko $71.Sū. Iš tų juiskyrė 
.$25 “ Darbininkui.’’ o Š4G.85 i
!padėjome i banką.
j Kuopa taria nuoširdų ačiū 
igorb. k’l-eb. kun. J. Lietuvniu- 
‘kui ir kun. I’r. Mockui už para
uną ir atsilankymą ir pvakalbė- 
' les.

Taipgi reikia pasakyti, kad 
'vakarienė pasisekė dar ir del- 
Įto. kad prie jos suruošimo bu- 
jvo mūsų kolonijos žymiausios 
šeimininkė* p-nios Akelaitienė. 
Mažeikienė, p-lės M. Mandra- 
vičiutė. KazakeviČ-iutė. Nagi 
niutė. Remeikiutė. broliams J. 
ir A'. č;‘])linskams.

Visi gražiai ir nuoširdžia’’ 
darbavosi.

Tad. varde T.. D. S. 3() kp. 
nuoširdžiai ačiū.

Turbūt nėra kitos tokios ko
lonijos, kur lietuviai taip gra
žiai ir taikiai sugyventų. Vie
šose Įstaigose lietuviai turi ge
rų vardą. Miesto ga^iadorium 
yra lietuvis, 
ja mės 
gerai 
stipri 
vi ir 

įvadu. 
II
1

jviis vargonininkė
I

| imizi ko* 
lošė/;a ir 
kaiiska* taipgi daug dirba vy
čiuose. Buvo jų 'pirmininkas.

J uo ine* didžhio-
Draug.ijos ir kuopos 

gyvuoja. LDS. kuopa 
ir veikli. Neblogiau sto- 
I.. Vyčių kuopa, kurios 
turbūt nesuklysiu pasa

kęs. yra plė Justo Karpintė 
Ji yra smarki darbuotoja, bu- 

ir baigus 
konservatoriją; gera 
dainininkė. P. Ra-

Dalyvavo ir gerb. klebonas 
kun. M. Pankus. Jis sveikino 
darbininkus ir išreiškė džiaug
smą. kad nariai pradėjo smar
kiai veikti LDS. labui. Po 
skanios vakarienės ir pasikal
bėjimų. vyrai turėjo savo rū
šies pramogą, taip vadinamą 
pypkių rūkymą.

Jiems belaikant atsirado, iš 
tų pačių, muzikantai ir pa- 
griežė lietuviškų šokių.

Pasilinksmino, kas sau skir
stėsi i namučius.

A.
L. D.

šiomis dienomis išvažiavo 
Cliicagon p. Silvas Karpis. 85 
ki». nary.-. Jis yra geras dai
nininkas ir (’liicagoje žada la
vinti balsą kur nors pas aukš
tesnius profesorius. Kas gir
dėjo p. Karpi dainuojant, lai 
patarė važioti Italijon ir la- 1 ' fr
vinti baisa.

Mes džiaiigianiės turėdami 
kilnų jaunimą ir gėrimės 
idarbuote lietuvių tarpe. 
. Šioje kolonijoje Vyčiai ' 
*kliuhruimi, kuriame yra ] 
kus knygynėlis. Taipgi 
bilijardą. ' prie kurio susirin
kęs jaunimas praleidžia gra
bai laikų.

Be to, jie turi teatraiyskv- 
rių ir apie 40 asmenų ir labai 
dažnai surengia vakarėlius, 
paįvairindami programą savo 
vertimėliais. 
”7 A7 jena s iš 
bus va'ari o 
vakare, 
339 Capitol 
dys. pirm i 
ras.

Kviečiami 
ateiti ir pasigerėti 
nimo darbeliais.

Jaunimas. sii't>pietę> i Vy
čių organizaciją, darbuoja'i. 
kati pakelti lietuviu dvasia ir 
vardą. Tad. paremkime juos.

Pranašas

tokių 
27 <1.

Parapijos 
Avė. i 

kartu.

Visi >l<ai11ingni 
mūsų jnu-

LDWELL, MASS.
r---- y • _______
J '

Viešas pranešimas

Lietuvos Sūnų ir 
pašelpinė draugija 
kad metiniai Imliai

Iškilmingai paminėjo

Vasario .16 <1. šios kolonijos 
tatiškai nssistatę lietvviai su
rengė prakalbas paminėjimui 
Lietuvos Nepriklausomybės 9 
metų sukaktuves.

Kalbėjo ]>. II. Raliinavič-ius. 
generabs Lietuvos konsulas A- 
imuikai. p. J. Mačiulis iŠ 
Brooklyn, N. Y. ir vietos kle
bonas kun. I. Kelmelis ir dar 
vienas amerikonhš," kūtlT pa
vardės nesužinojau.

Taipgi dainavo vietos šv. 
Cieilijos koras. p. A. Stan- 

jšaiisk’ii vadovaujant. Koristai 
į buvo pasipuošę gėlėmis ir Lie- 
jtiivos spalvų ženkleliais. A’ie- 
ina panelė *kambino mandali- 
|nu ir dainavo.
j Kalbos ir dainos sukėlė pa- 
d riot inius jausmus. Publika pn- 

“ukinta - Ims ti na mo.

Atvažiavus naujam varg. p. 
J. A. Blažiui jaunimas susi- 
>] lietęs i L. Vyčių kuopelę 
smarkiau pradėjo veikti.

Sekmadieny, vasario 27 d. 
]>er>tatys komediją “Gudrus 
Kvailys.” Šv. Petro ir Povi
lo svetainėje, 7 vai. vakare;

vrn

Nušvilpė “kotą“

!\mp pereitai- metai'-, taip 
ir ši meta “Varpo” koras pa
sirodė >n raudonom1' pamaz
gomis ir publika imšvi'pė mm 
t'.s’rados. Tokiu “patriotų 
repgojai neturėtu m’ kviesti. 
I> anksto galėjo žinoti, kad 
raudonas raudonu ir pa-ilik'.

ŠTOS GYDUOLES PRAŠAUNA 
INKSTŲ IR PUSLfiS 

TRUBELIUS
štai yra didžiausia jiagl'llMi ken. 

‘•|aiitii-iii* nito inkstų ir pūslės trn- 
bviiij dideliu skausmu įtngaro- 

ije, lanku pabudima naktyje, pra- 
tadim* sliprmno ir energijos, nn- 
silpii'in nci \ n, gabus skaudėjimo, 
svaigulio ir panašiu simptomu. 
VmiaTotie stimuliuoja ir sliprina 
«ėsiis iirtj^ųs ir raumenis, suteikia 

. ičf>o*’Ii','sliprmm» <Cisi<ins-svarbes
niems kurni organams ir pataiso 
■llielną s\l ikai:).

M r. Jelm l'base, i'; Kolly. l.a. 
'•a>o : “ Aš liuvat: visai nusilpęs jau 
Milas laikita Turėdavau atsikelti 
tris :;r keiyris kartus naktyje iš 
pciežasiies pūslės lriibeliii. Nilo 
pradė jimo \ arlot i \liga-Tone, aš

Vail. - Kilti. I*. Sauiiisaitis, 
2334 S<>. Oakley A\e.. 
t ’Į;i<-at.ro. i 11inois.

Jė 'iaktoi ins Kun. <Mal ul.til is, 
2334 So. Oaklcv Aw., 
* l'ica'-'o, llliiiois.

\ ice-t’iiin.

L. D. S. 18 kuopa laikytame 
susirinkime 3 d. vasario, pa
rapijos salėje, nutarė pareikš 
ti didžiausių užuojautą ir ap
gailestavimą dėlei mirties J, 
K. Arkivyskupo Jurgio Matu
levičiaus. Taipgi nutarė už
prašyti mišias už. jo vėlę 27 
d. vasario. Kviečiamos 
katalikiškos draugijos prisi 
ti dalyvauti mišiose'. 
Įspūdingus 
Paterson ’<> 
neišdildomą 
liūdną žinia 
si nusiminė ir apg 
tekę garbingo 
Tėvynės vado.

Nutarta pa>i’.j>ti pasveikini
mas ir pasitikėjimas. Lietuvos 
Prezidentui -L M. A.' Smeto
nai. Valdžiai, karininkams ir 
visai kariuomenei, kurie išgel
bėjo l.ietuvos ■valstybę iš ko
munistų nagų.

Lai gyvuoja Lietuvoje tai
ka. vienybė ir "rautos meilė 
pas visus Lietuvos piliečius. 
Mes. amerikiečiai, .kaip rėmė- 
me tai]) ir remsime Lietiną. 
moraliai ir materijaliai.

LDS. 18 kp. valdyba

VI'OS

IS 11 lė - 
Jo 

pamokslas paliko 
kataliku širdvs 
atminti. Gavę 
apie jo mirti, 

lilestavo
Baž.nvčios

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

DARBININKĄ"
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kai]) sodžiaus, taip ir miestų ii’ miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriaus/bes darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politikų.

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

“DARBI NINKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemes ūki, nau
jakurių, mažažemiu, smulkiųjų iikininkii ir ki
ti] žemininkų būvi ir reikalus.

Vergų plepalai

Kaip gaila, kad dar ir šian
dien turime nelaimingų žmo
nių — vergų dvasioji*'.

Vasario 13 d. Maskviečių 
vergai surengė neva prakalbas. 
Prakalbų tikslas buvo pasižve- 
joti dolerių ir už tuos dolerius 
išlieti ant sau nepatinkamų as
menų kibirus pamazgų.

Nors buvo garsinta pradės 
2 vai., bet prasidėjo tik 3 va
lanti;! po piet.
Kalbėjo Plepių Plepys. Smer

kė Lietuvos valdžią už tai. kad 
suardė žydbernių planus ir pa
ėmė i savo rankas Lietuvos ne
pilki anso i n y bės va i ra.

Jis sakė: “Socialistinė val
džia neimtų ilgiau pasilaikiusi 
kaip mėnesi laiko.“ Pasirodo, 
kad ii- Pb'pys girdėjo apie ko
munistų prisirengimus Lietu
voje ir tik skirtumas tas. kad 
dabai1 Lietuvą valdo tautiškai 
nusistatę žmonės; o jeigu ne 
narsioji kariuomenė, tai Lietu
va būtų Maskvos žydu ranko
se ii- nuo jų būtų žuvę tūkstan
čiai nt'kaltų žmonių.

Komunistai ir visi bedieviai 
to tik' ii- nori, kad Lietuvą val
dytų ž.ydeliai. J it* trokšta ne
kaltų žmonių kraujo.

Alaikis Aii Paulausku nepa
sirodė. Turbūt sarmatijosi už
taranti žmoigžndžiii maskviečiu 
uliniją.

Žmonių buvo mažai ir tie pa
tįs nepasitenkino Plepiu ple- 
i .a ia i s.

Bolševikėliams tinka pasa
kaitė apie lepšę ii’ ąžuolą. Šim
tametis ąžuolas ir tlidžiausioso 
audrose nepajudinamas, o lep
šė i vieną dieną susmuko nuo 
saulutės spindulių.

Bolševikėliai ir sandariečiai 
yra lygūs lai lepšei, kini supu 
vusi paliko tik ženklą ir tai no. 
ilgam.

ROSTON’O DR AUGLIU
VALDYB1J ADRESAI

Lietuvos Dukterų Draugystė* 
Po Globa Motinos švenčiausio? 

Valdybos Antrašai 
Pirmininkė — .lieva Marksienė,

l>2.’> E. Ei^liiii St., S<>. P.oston. Masu 
Prot Raštininkė — Ona Šiaurietė,

443 E. 7th. St, Sp. Boston, Mass. 
Telčphone SbuSh Boston 3422-R.

In. Raštininkė — Bronislava Ciunlsnt 
29 Gould St.. W. Koyhury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 \V. Gth St.. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona. Mizgirtnenė,
1512 Columbia Ibi.. So. Boston. Mas* 

Draugija savo sus!rinkimus laito kai 
anirą ntarr.tiiką kiekvieną mėne«J 
J:30 vakaro, pobažnytinė.) svetainė'! 

Visais dr-jos reikalais kreipkiiės pas 
protokolų ras, ini.-ikę laišku ar tdefenti.

iiii|i
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“DARBININKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams. Iž

O“DARBININKAS” talpina gražiu apsaky
mėliu ir naudingų skaitymu kaip .seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS“ yra visu dorų žmonių 
drangas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ii- kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
]i<i.-t i meiąi I liiai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

i

K-
S

“DARBININKAS” išeina Kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“ DARDT N IN KO ' Redakei jos-Adn> i n ist raci
jos adresas: N< />)■!klausiom ijl" * AH.šlč
2 ra, LITI f. C AX f A.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. ži<>ba.

539 E. Seventh St.. So. Boston, Masa 
Telpphone South Roston 3552-11.

Vice-I’irmininkas — .T. Petrauskas.
17 Vale St.. South Boston. Mass.

Prot. Rr.štiuinkns — J. Glineckis.
5 Thonit's Pk., South Roston, Man? 

Fin. Raštininkas — M. šeikfs.
3<’>G Rma.hvay, So. Ro*mn. Mass.

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Rroadvvay. So. Roston, Ms« 

Tvarkdarys — .1. Zuikis,
7 AVinfield St.. So. Roston. Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 
ne<l.--I<1ienj kiekvieno mėnesio. 2-ri) va
landą po pietų, parapijos salėj. 492 K. 
Reventb St.. So. Boston. Mase.

Vasario 27 d. pobažnyčia 
svetainėje G-tą vai. vakare į- 
vyks metinė švč-. Panos Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos vakarienė, ši vakarienė 

rengiama taipgi išreiški-
jmtii pagarbos darbininkams. 
d<urio darbavosi ir darbuojasi 
Įparapi io< bei bažnyčios nau- 
Įdai. Pernai rudeni patys pa
lis pi jonai ištaisė mokvklos !
[kambarius, išmabavojo. iŠpo 
il'imavo l isiis vienuolyno kam- 
įbarius. Bažnyčia i;gi labai 
Kražiai išpuošė. Iš paprastų 
da'bininkii radoJ. kurie pada
rė du gražiu altorėliu; šv. To
rio"* Jėzau- Kūdikėlio Gėl'*- 

’lė' ir Šv. Gabrieliaus stovy
kloms. Per Šia vakarienę visi 

da ibi niekai pasidarbavusieji 
■bažnyčios labui bn< tinkamai 
[]»a ge;-b1 i.

si vakarienė yra taipgi mū
ši] metinė vakarienė, šiemet 
jau sukanka septyniolika me- 

įtu nuo gyvavimo Cambridge 
li«-l uvin bažnyčios. "I'odel kai- 

Jpo metinė ir darbininkų pa 
gerbimo vakarienė bus labai 
iŠk’dminea.

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

nIŠEIVIU DRAUGĄ
•‘IŠEIVI 1/ DRAUGAS” yra tai vienintėlis 

lieliivių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiikvieną šeštadienį. 3’arnaiija lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

”lšE|\ H DRAl G.\S” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIU DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas. feljetonus. įvairius st l aipsnius, iš sve
timų Laibu vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, lodei yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

U
II

! Vergų prakalbos

Vasario 13 d., kur “N lais- 
u^ vės” vergas kalbėjo. ta> pat< 
i.'l.mas irgi neva dainavo. "I'eii 

ap-!l;:ir “Nelai'vės’ vergas kurs- 
>i|. ič publiką prie riaušių ir ra- 

KHnUi+H> di;i:m,iu-iu.s statyti kar
ime*. gelasti pediii' ir kart: 
katalikus, ta* pat' koras. Ra- 
dz.evirįui vadovaujant, piila 
rė žvdberniui.

Dnkter

’> I. Street. South Boston. Mass,
L. Svagžilrs.

Boston. Massi 
Mickevičius, 
Boston. M:i*-s. 
M. šeikis.

M.-os.

pran< 
ims I 

kr ič-io mėne>y paskutinėjo 
baloje prieš advėirt’T?.
draugijų komitetai ir nariai t- 
sitėmvkite tai.

Pirm. J. Sirvydas, 
Sek. Jonas Daugirdas 
Ižd. L. Paulauskas

I j

J. S.

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
šhiornl pranešu savo parieti'anis mano daktariškas ofisas yra

Ireturlas pagili vėlhm»l<>s Eur>pišk<>' mados', turintis šnvy.I" imu musltii ‘iš
rastus kllnlk 's IriiukliH. Intų. įai ;

1. \rl i fa-lali-K.) saulės š\ie-:i. | orios spinduliai *lebf t imi i v-ikia
ant nekuriu •<•!<■> lizu. i.op h riai iš_\d<» pro-i«b .kito i.i >!ži<n/.. liz.i ff 
pradžioj...... los Taip-zi turi dauz reikšmė* prie <l\\'.laiis liun
Ir ialzdit

2. Elokti.i- įrankiai Ir inašii <•* kurios \ ra pritaikinto* dėl -v>h tuo 
nervu. miMiatc/mi. ir m->i‘'ru ligų.

A. Skvrltt* t|e| pasilipi iiiyu i ii ir vyt i) ligi).
-I. I.alinrattirfjn. kurioj y ra bau-lomas kiaules, šlapumas fr f. t.
DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 

12900 Jos Campau Avenne N. Detroit, Michigan
VALANDAS : to i J daną ir 2 x i ikare. TET.KFl ».V\S : A rlhigtmi

t

I »
jkilbasns venki.
• Programas 
stos. Bus
garsiausiu kalbėtoju, t'ilių. 

.piano, smuikus ir “armoni
kos” solo.

♦

Bilietai į tą iškilmingą ba
iliu bus l ik \ imas doleris. To- 
Itlel visi iš visur atvykite i šią 

vakarienę.
I
I

Kaimietis

TIKSLŪS ATSAKYMAI

Tlialesas. graiku filisufas, gyve
nęs prieš Krislu.Imvo labai protin- 
<_as ir j duodamus j:mi klausimu* 
tiksliai ai sakydavo. Pavyzdžiui 
keletui jo klausimų atsakymai;

Klausimas: Kas vra geriausia?
Atsakymas: Skaistybė, ne* b- 

jos nieko gero nepadarysi.
Kalusimas: Kas yra greičiau

sia ?
Atsakymas: Mintis nes per \i<>- 

na minutę visa pasauli apibėga.
Klausimas: Kas yra lengviau

sia .’
Atsakymas: Kitam duot patari

mus, pačiam nieko nedirbam.
Klausimas: Kas yra sunkiausia .’ 
Atsakymas Pažinti pati save 
Pats didžiausias to filosofo tilo 

Kvieslys Į |.,s |,nvo pnyjuti patį save.

ŠV KAZIMIERO R K. D JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Bostob, Mass.
Pirmininką* — Jonas Jnrošn,

«»•
Vlce-Pirtniliinkas

111 Bmvcn St.. Sotu Ii 
Pr.it. R;i*i ininka* - - V.

■|o."> ’t’liird S!.. South 
i'in:itisil Rust įninkąs • -

:><U> \V. P.roaihva.v. S<>. P.oston. 
Iždininkus • V. Putlutis.

iki Mercer Strcet. So. Bosiou. 
Maršalka — P. I^iiička.

I'.!*.’! Fifth Stris't. Soiitli Roston. 
I’r:iU"ii;i Įniko silsi rinkimus ka*

ni'dėl. 1 ietį j kiekvieno mėnesio
V:tl. po pieiti. Pnriiui jos Šulėj. SeptitV 
ta Galvė. South Roston. Mns<

Mass. 
ant rą

- ’ ?

D. L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pii inininkas — Jonus Adoninvo'ius,
■_'So E Street. South Roston. Ma*s. 

t ice Pirmininkas - Povilus Kuka.
!•-“> <’ Street. South Jktstim. Mas*. 

Prot. Raštininkas -- Ant. Mncehmn*.
■i.'o E. Seventh St.. So. Roston. Mass. 

1- in. Raštininkas Pranas Tuleikis,
l-’7 P.ovven St.. So Roston. Mass. 

Kasierius Andrius Zalieckn*.
<>1 I E. Fifth St.. So. Roston. Mase*. 

Maršalka Knz. Mikalllonls,
!t*l E Rmadvvav. S<>. P.oston. Mas*.

1 • 1.. K. Keistučio 1 >r:m ji |a laiko savo 
tnėnsinius susirinkimus kas pirmą 
t'odėldlonj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu tTH \\ ‘n«hlnglon St.. Iloston. 
Mass.. I :.’tO vai. |x> pieta. Ateidami 
ant susirhikhno at-iveskite su savim 
'laimimi miniu narių prl-- nniot diau- 
Kilos prirašytu

E

« M

• >

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingu, pusei 
metų G šilingai. 3 mėn. 3 šilingai ir G penai.

Amerikoj’': Metams $3.00. jmsei melu $1.50. 
mėn. !>0 et ntu.

Redakc.jo sir Administracijos; antrašas: “Išeiviu
Draugas,“ 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
lend.
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Į Daiktus suvežiojo ir išve-
*

A 8-

v V • • . uaiKtus suvežiojo ir įsve-Vietines žinios žiojo Baltrušiūnas, Romaus- 
» kis, Trakelis ir O. Siaurie-

JUOKELIAI

REMTINA PRAMOGA
Vasario 27 

vakare Įvyks Šv. Petro pa
rapijos koro koncertas. 
Programas bus gražus ir i 
vairus. Apart kuro dainuos 
šie solistai ir solistės: p-lės 
Grabijoliutė, Urboniutė, Zi 
minskiutė, Karbauskiutė, p. 
p. Antanėlis, Baltrušiūnas 
ir Kališius. Smuiko solo 
griežš A. Kiškis; saxaphone 
solo A. Stravinskas, jam 
akompanuos jo sesutė J. 
Stravinskiutė. Diriguos pats 
koro vedėjas p. M. Kar
bauskas.

Šis kovas labai dažnai pa
sitarnauja draugijoms ir 
kuopoms, o visuomet tar
nauja parapijai. Tad, jo 
rengiami vakarėliai remtini.

Plačioji visuomenė turė
tų skaitlingai ateiti Į šį kon
certą.

d. 7:30 vai.

‘nė.
Į Taipgi garbė draugijoms, 
kuopoms ir pavieniams pri- 

ba- Ridėjusiems prie dovanos 5 
i - - - _ _ . .

KVIETKŲ BALIUS 
PASISEKĖ

L. Dukterų draugijos 
liūs vasario 19 d. pilkiai pa- 'skrynių aukso: L. Dukterų, 
sisekė. Publikos buvo'daug. Šv. Kazimiero R. K., Apaš- 
Buvo keletas biznierių ir talvstės Maldos, Moterų Są- 
pro lesi jonai ų: Daktarai Ga-' 

linauskas, Žabanųisktis Ka
šubu: advokatai Cunys, Gai
lius ii- real-estatininkai Za- 
leckas ir Ambrozas.

Pirmą dovaną 
p-lė Julė Barteliutė 
liksas Zalieckas; antrą — 
Genovaitė Zauviutė; trečią 
— Ona Juknaitė.

Visas dovanas aukavo vie
tos biznieris p. J. Dilis, lai
krodininkas.

Jungos 13 k})., L. D. S. 1 
kp.. Pilu. Blaivininku 49 
kp., M. ir E. Urbaičiutės, 
M. Pa jau jut ė, O. Jankieuė. 
J. Mark si eilė, M. Vestfil-

SENIŪNIJOS SUSIRIN
KIME

Išrinkus naujų seniūnų, se
nasis klausia: — Ar užteks al
gos kad dėsime po 10 centų už 
hektarų? Išrinktasis uiikčio- 

tuo tarpu kitas pasilik?: — 
savo hektarų galėsi imti ir 
daugiau!..

ja,
Už
P<>

laimėjo dieno, I)r. Kaspinas ir visi 
ir Fe- vakarienės dalyviai.

Ačiu už dalyvavimą gerb. 
dvasiškiams ir svietiškiains 

I svečiams.i
tik

P.

><kUDIKIv\ 
/Geroves skyrius v įiili'iniiuiiiiiiin'npruiiiiŲjmiiiiijjM 

DĖL APRŪPINIMO
į MOTINŲ IR JŲ

Paieškai! Petro Naruševičiaus. 
Seniau gyveno Detroit’e, Mieli.; 
taipgi paieškau Joną (lustavičiu, 
kuris gyveno lllinois valstijoje. 
Prašau atsišaukti šiuo adresu.- P. 
Požėra, 212 Robinson St., Hudson, 
N. Y.

U?

_ c

V.

«

Paieškai! dėdės Jokūbo O. Sta
šaičio. Seniau gyveno Baltimore, 
Md. Kilęs iš Kėdainių apskr., 
Sielos parapijos, Noi-mainenių kai
mo. Jeigu kas apie ji praneš 
gaus $5.00. Jonas Stašaitis, 916‘i 
Cardoni Avė., Detruit, Mieli.

SANDARIEČIŲ VEIDMAI
NYSTĖ

Kaip suprasti vietos san- 
darii'čių neva prakalbas va
sario 20 d. ?

Turbūt didesnių veidmai
niu. kaip sandariečiai nėra. 
Susidėję su raudoninusiais 
bolševikais protestuoja prieš 
Lietuvą ir jos valdžią, o ir 
vėl sukaktuvių dienoje mini 
jos nepriklausomybę.

Kai kas mažiau apsipaži
nęs su sandariečių veidmai
niavimu gali pamanyti, kad 
jie yra geri patrijotai.

Sandariečiai nėra patri- 
jotaip Jie yriu lygūs bolševi
kams, o gal dar pavojinges
ni ; nes bolševikai pasisako 
atvirai kuo jie yra. o san- 
dariečiai veidmainiauja.

Štai, kad ir šiose prakal
bose sandariečių spykeriai 
išniekino Lietuvą ir josjfc 
tižią. Smeyke tuos <urie 
patri jotiškiij/ir gražiai mi
nėjo Nepriklausomybės die
ną.

Smarkiausiu šmeižiku Lie
tuvos pasirodė Jurgis Ge
gužis.
Ivas

Jiems davė “pep’ >” tik 
ką grįžęs iš Lietuvos X. Ra- 
dvs (Radzevičius), buvęs 
Lietuvių Audinio bendrovės 
direktorius. ^Sakant .jo pa
ties žodžiais, Tactuvoje prieš 
jį buvę iškelta apie 50 bylu 
už įvairius “ patri jot inius” 
darbelius. Tik gaila, kad jis 
nepasakė kaip tos visos by
los užsibaigė ii- kokios rūšies 
jos buvo, kriminalės ar ci- 
vilės?

Taipgi p. Radvs, gal pa
aiškintų Audvmo bendrovės 
likimą, lies jis buvo ii- gal 
dar yra .jos direktorių ?

Visgi tie klausimai visuo
menei via įdomesni, negu 
bolševikiški šmeižtai prieš 
Lietuvą ii- jos valdžią. O 
gal p. Radvs ta daro dėlto, 
kad prieš jį tiek bylų buvo 
iškelta ?

'I’aigi “pa 1 i i jotinės” pra
kalbos sandariečiams nepa
sisekė. nes surinko tik ŠIO.

PADĖKOS ŽODIS
Visiems prisidėjusiems prie 

i su rengimo vakarienės vasa- 
^'‘rio 13 d. A. L. R. K. Fede- 

jracijos 3 skyrius taria nuo- 
■ širdų ačiū.
Į Apart kitų daug dirbusiu 

jiK'galime praleisti nepami- 
įnėję gerb. kuli. F. Strakūus- 
jko vardo. Jis visame kame 
buvo rengėjams patarėjas.

Už išpuošimą bažnyčios 
ir svetainės priklauso gar- 

ibės žodis Apaštalvstės Mal- 
jdos draugijai ir Sodalicijai: 
p. p. Salatkams už paskoli
nimą įvairių daiktų be atly
ginimo. Taipgi Lietuvos 
Dukterų, šv. Jono F., L. 
Vyčių ir Moterų Sąjungos 
draugijoms ir kuopoms už 
paskolinimą reikalingų daik- 
tų.

Gerb. M. Karbauskui, dai
nininkams, pianistams ir V. 
Trečioko orkestrai už i.šjiil- 
dvmą programo.

Be šeimininkių nebūtų 
buv.ę vakarienės. Jomis bu- 

p-nios O. Mizgirdicnė,
Karbauskiene, O. Guzevi- 
čienė. O. Šiaul ienė, A. Stra- 
kauskienė, J. Marksienė. O. 
Aukštikalnienė. M. Vestfiel- 
dieiiė. AL Gedrimienė. P. 
Saulėnienė, B. Gailiūnienė. 
p-lės O. Staniuliutė, A. Ma- 
jauskaitė, J. Gudaitė ir 
taipgi patarnautojoms. Be 
to. daug gelbėjo K. Kiškis, 
V. Valatka. J. Siauris ir 
Anibroza.

Vakarienė pasisekė 
dėlto, kad visi suprato tiks
lą ir reikalą kuomi 
prisidėti.

Atleiskite, jeigu kelio var
dus būtų praleistas, nes iš 
tiek daiigjiuomi nors prisi
dėjusių negi visus atsiminsi.

rPad dar kartą tariame vi
siems nuoširdų.ačiū.

.1. L. U. K. Federacijos 
III si, i/riaas Viddifba

nors

VEŽIKŲ STREIKAS 
TEBESITĘSIA

BOSTON. — Town Taxi 
jvežikų streikas tebesitęsia. 
Į.Pasiryžimai sutaikinti din- 
!go ir kompanija mėgina 
įdarbininkus laiškais vilioti 
darban. Vargu pasiseks.

Darbininkai stipriai lai- 
jkosi vienybės ir žada nenu- 
:sileisti.

DŽIAUGIASI LAIMINGAI 
ATVAŽIAVUSI

Jį sekė susiriesdamas 
(Ivaškevičius).

i i

GARNIO DARBUOTĖ
Šiomis dienomis garnys 

bok raidvdamas po Mercer 
gatvę paliko pas p. p. Slra- 
katiskus viešnią — gražią 
dukrele. Laimingai augti.

Vasario 3,
Joną Glineckį jo giminaitė 
O. Razvadauskaitė., Sako, 
iLietuvoje Amerika vadina
ma aukso šalimi. Ji rašo:

MANDAGUMAS
Vienas poftas užsidėjęs šau

tuvų ii- vesdamasis šunį ėjo ke
liu; tuo tarpu važiavo automo
bilius ir šunį suvažinėjo. Šo
feris sustojęs davė ponui 100 
litų ir klausia: “ar užteks?”

— Užteks — šis atsakė.
— Atsiprašau, kad aš tams

tai sutrukdžiau medžioklę ir 
suvažinėjau jums brangų šunį.

— Aš visai ne į medžioklę 
ėjau. ;

— O kur?
— Vedžiau šį šunį į pagiri 

nušauti.

RAŠYBOS ŽINOVAS
Vaikinas sužinojo, kad ra

šant reikia statyti taškus ir ki
tus ženklus, tik nesužinojo ko
kiu būdu atskirti, kur juos sta
lyti. Tarės, kad reikia atskai
tyti žodžius ir statyti taškus.

jis savo tėvams

tėveliai, kiaulės, 
buvote davę visos 

vienas 
9 J

štai rašo 
laiškų.

“ Mielieji
Kurias man
išdvėsė. Pasiliko tik 
paršas, jūsų sūnus Petras.

GERAI PASIRENGĘ
Viena pora labai jaumi “jau

nųjų” atėjusi pas savo para
pijos klebonų prašo, kad jiems 
duotų šliūbų arba — suvinėia- 
votų. Klebonas ir sako: “(įn

atvažiavo pas vai. Bet ar tinkamai, vaikeliai.

“Lietuvoj, po perversmo žmo
nės patenkinti ir visur ramti ir 
džiaugiasi nauja valdžia.

“ ‘Darbininkas’ yra mylimiau
sias ir plačiausiai skaitomas laik
raštis. Man išvažiuojant, prašė, 
kad aš paprašyčiau amerikiečių 
užrašyti ‘Darbininką’ Lietuvon.

“Aš pati pasižadėjau užprenu
meruoti, kaip tik užsidirbsiu do
lerį kitą.
“I’rie tos progos dėkoju Lie

tuvių Prekybos Bendrovės vedė
jai p-lei M. Grybaitei už gerą pri
minima mano kelionei raštų.

0. Razvadauskaitė ’ ’

ešate prie to prisirengę Tuo
met jiedu vienu balsu atsako: 
“Kodėl ne. Klebonėli, gerai — 
pagaminome 2 bačkutes alaus, 
užsakėme' pas Leibų pyragus. 
Prie to dar avinų papiovėm...”

DEŠIMT METŲ KENTĖJAU
Pasveikau į dvi valandas 

Dabar sveikata geriausia

t
'f?

*

I
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STRAIPSNIS 213
Vėdinimas

Vaikui pripratę prie kambarių, 
kur nuolatos eina švelni srovė švie
žio oro mažiau sirgs gerklės ir uo
sių ligomis negu tie, kurie laikomi 
troškiuose kambariuose prie neju
dančio oro. Atviras purčius yra 
puiki proga išvėdinimui.

Vienok, joki vėdinimo sistema 
neužtenka vaikui. Reikalinga ir 
“vaikas išvėdinti,’’ netik kamba
rį. Net audringame ar žiemos ore, 
jei galima, reikia uždarytame poi- 
čiuje duoti vaikui šviežio oro. .Jei 
nėra kitokio išėjimo, tada atida
ryk langus pusvalandžiui, taip ap
ledyk vaiką lyg vesti ant oro. o 
jei taip daroma, tai jšildyk kam
barį vėl prrin negu nuimsi nuo

PARSIDUODA RAKANDAI
z

Pirkta nauji ir mažai vartoti. 
Pardavimo priežastis -- mirtis. 
Taipgi parsiduoda automobilis 
Reo 1925 sėdau. Kreipkitės Mrs.
E. Bolys, 69 Neponset Avenue, 
Dorchester, Mass. Talbot 8619.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-
A

liti
<imusu s|ieei:il.\bė ir ilgų metą prak« 

tiku. Darbas artistiškas. Kainos žemos, 
M. A. NORKŪNAS

lt’ Pleasaut St., Laivrence, Mass.

t< 
?

KONCERTAS
Įvyks

Vasario 27 dieną,1927m.
"2
(' Pradžia 7:30 vai. vakare

Pobažnytinėj Salėj
»

So. Boston, MassWest Fifth Street,

Rengia ii' programą išpildys,š\, Pdio Parapijos Ko 
ras. p. M. Karbauskui vadovaujant. Apart kuro dainuos 
žvmiaiisios solistes ir solistai.

Be t<». 
pianu.

bus smuiko ir saxapl)<uie solo, akompanuojant

ain.is bus Įvairus ir turiningas, 

visus skaitlingai ateiti.

RENGĖJAI
I

.1

Kiekvienas 
Šaltis 

Pavojingas
Dang tūkstančių žmonių kasmet mir

šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
uia nukerta loO.lKtO. Taigi šiltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra Hill’s Caseara-Bro- 
midc-Quinine. Jis kas žiemą sustabdo 
milionus šalčių — į 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šJ. 
. ti pribaigti, o sulaikyti gripą. Niekas

kūdikio di apatias. \ aikai gailium- |<lar nerado geresnio būdo. Visose aptio- 
ii šviežio oro ir inaitkštyinų sv< i-1 koso gaunama.
kęsui ir laikysis.

Sotus maistas yra tiek pat būti
nas kaip šviežias oras ar inankš- 
tymai. Eagle Brauti Pienas sutei
kia viską reikalingą augimui. Jis 
tyčiomis pritaikintas vaikams dėl
to, kad lengvai virškomas ir ne
nuvargina lipių viduriuku. Eagle 
Brauti- pasekmingai buvo vartoja
mas kavoje su nedapenėjimu Eu
ropoje ii- Netolimuose Rytuose. Jis 
turėtu būti dalis kiekvieno vaiko 
valgio.

Daugeli sykių sveikas, normalis 
kūdikis nereikalauja gydytojo a- 
lydos, bet tai laimingas nuotikis, 
retai atsitaikąs. Jei kūdikis nesi
jaučia gerai arba neauga kaip rei
kia, motina turėtų nevilkindama 
pasitarti su geru daktaru. Iš ki 
tos pusės, normalis kūdikis, gau
damas tinkamos priežiūros ir tin
kamo maisto, arba iš krutu arba 
iš Borden’s Eagle Pieno, turi iš
augi i i sveiką, normali vaikuti. 
Miliūnai ir niilionai kūdikių išau
go Į vikrius berniukus-mergaites 
sudėjus motinos priežiūrą su sotu
mu Borden’s Eagle Pieno. Idant 
lietuvė motina žinotų kaip vaito
ti Borden’s Eagle Pieną. Bortinio 
Kompanija atspausdino lietuviu 
kalboje pilną pamokinimą kaip pa
ruošti Borden’s Eagle Pieną kūdi
kiams Įvairių amžių.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk juos ateičiai

a.—Mis. Boyer. 
via laitai dėkinga kad sveikatą at
gavo kurios nesitikėjo. I’er 10 me
tu kentėjo ir pas visokius gydyto
jus ėjo ir nei vienas nepasakė lik
tą jos ligą, tai reumatizmas, tai 
moteriškos ligos, tai kas nors kita, 
bet kaip tik toji liga buvo kirmėlė. 
Jau ant tiek buvo misilpnėjiis, 
kad neatskyrė savo vaikų ar jie 
švarūs vaikščioja ar ne. Nuo drau
gu gavo patarimų kad gyduolės 
reikia mėgyt nuo kirmėlių. Pa
klausė ir šiandien sveikiausia mo
teris.

Daug žmonių kenčia visokias Ii- 
gas ir gydtHfti, Im4 kaip tik toji li
ga tankiausia būna kirmėlės.

Tiikstntiėini scr^nnėių motorų ir vai
kų !>»' gerų |>:isektnių gydomi nuo j\sii- 
riii ligų, n tun tarpu Jų tikru ligos prie
žastis yra tai ta liiaun!«'• kirmėlė. Tik
ri tos negalės ženklai yra tai Išėjimai 
tos liiaurjliės dalelių. Tai biaurvitei at
siradus žmogus netenku apetito, o kar
tais apsin*lškia vilkiškas :i]>ctitas. lie
žuvis tampa apvilktus, ėda rėmuo, 
skausta strėnos, stjmtriaf Ir kojos, galva 
skausta, svaigsta. nl|istu. tuštuma vidu- 
rittoso Apsiroiškia raudai apie akis, 
kimus apskrilul nusilpstiu Vlduritipse 
jaiiėiiisi sunkumas, išpūtimas, kartais 
jaiieinsl lyg kils Iš pilvu Slenklt Į Vidu
rius. Vėl jitučiitsl lyg kini kna Menku 
linkui gerklės. Ligonio othi geltona, ne
tenku nornuillo svorio, turi blogų kva
pų. ntiiJiit spiauja. neturi Jokios am
bicijos. Jokio noro veikti, vimdą tin
gus. Tos blauryltės Imnančios Ro J»ėdų 
ilgio, neretai yru nuomario priežasti
mi. Kuomet Ji imu slinkti j gerklę, tul 
kartais ji žmogų gali pusiuiillgti. 
šalink tij biimrybę ktiogrelvlansiii. Nu
sikratyk Jos pirm negu JI visiškai su
ardys tuvi, sveikuti). Atsiųsk' $10.4S už 
gydymą Iaixtnn'ti, Jei nori tikrą ir grei
tą laislgydymą. Imxtnn Jau svęl
kalni nekeiUda. u*ųtekink*, -jpl kirmė
lės neturi. I’iiraldnodn tik paklotais.

A luini ūdai pridėk 25c. Netdunėbimii 
O. 1>. ItUYAL LABORATORY. 
Nettlng Bltlg., \Vlnd90r, Ont.

PITTSBURG, Pa

t

Paieškai! savo tikro brolio Ka
zimiero Stasiulio arba jo stiliaus 
Prano ir Antano, taipgi jo dukte
rų Zosės ir Mortos, kurie paeina 
iš Raudėnų parapijos, švendrių 
kaimo, Šiaulių apskrities, šešeri 
metai atgal gyveno Rumford, Mc. 
Dabar nežinau kur jie gyvena Pa
staruoju laiku aš esu sunkioj ligoj 
ir tikiu jog mano amžius trumpas, 
todėl dar norėčiau su giminėm su
sirašyti. Prašau širdingai jų atsi
šaukti arba kas žino kur jie gyve
na man pranešti, už ką Imsiu dė
kinga. Prašau rašyti šiuo adresu : 
Barbora Beleckienė, 87 Dayton 
St. Rochester, N. Y. (V.25K-1)

i

Kaina SOcTikrai Gauk

<^OTquinine
Raudona Dčžč^^OM^^ su paveikslo

j

Plaukite po Amerikos Vėliava”
Velykas ir Planuokite praleisti 

Pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

’I „m tikra ekskursija išplauks 
puikiu laivu

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

ves Mr. Jos. Turck. iš
Statės Lines. kini* panašus 
\a<lovauja keturiolika meti;. 

K't- | : nuogti vieta* it bag.iri, 
iš prit-plaukus iki jūsų namu

t L !• k-.tu ’a.\ u United 
gausite t<>kj pat nrpnly- 

u - kuij I r.ik d St.ih * 
am..

LIETUVON IR Iš
LIETUVOS 
I’ER HAMBURGĄ 

Musu 3 varj kliu garlaiviais 
Ni.w Voks (naujas) 

I Ia.MIH liti, I >Kt TS< JII.ANI) 

Al kuki Bai.i.in

Re:solI I E. Rki.I AM E.

ir populiuriški vieno kabiu 
laivai.

CLEVEJ.ASn, VVESTrUALIA 
THVRINGIA 

Savaitiniai išplaukimai iš 
York’o— garlaivais 

Thubingia ib XVestphai.la 

Sustoja Bostone 
Asmeniškai vadovaujamos 

Europinčs keliones

$203
Iš NEW YORKO į 

Kauną ir Atgal 
(Karėstaksai ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
Sugrįtimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas

HAMBURG-AMERICAN 
LINE

28 Broadway — New York

Į IR IŠ

LIETUVOS
Per BREMENĄ

Didžiausiu ir Greičiausiu 
" Vokiečių Garlaiviu
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

N0RTH GERMAN 

L L 0 Y D 
65 Statė St., Boston, Mass. 
Arba pas bile vietinį agentą

JA asmeniškai
UnTted 

vk'kur mjas 
G.Jtmi imi
I < r\ i . tinui 
g I kebu.

(i.il t<- k< !iau» i ir 
Statės Lincs. kur j 
;• u.itn.j pai u “a\ nu..; 
Yaiuzios laivai g.itii.i

Kovo menesio išplaukimai:
S.S. PRESIDENT HARDING

Kovo 2
PRESIDENT ROOSEVELT

Kovo 9
S.S. LEVIATHAN

Kovo 19
S.S. REPUBLIC

Kovo 26
S.S. PRESIDENT HARDING

Kovo 30
Gaukite pilnų informacijų nuo 

vielos agento arija rašykite į

United

s.s.

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

•umažinta kaina 3 klesos sugrąžtinlę 
laivakorčių

1 KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIAir 
MAURETANIA ......1211 
AQUITANIA.................$215
I LIEPOJĄ IR ATGAL 3LUS 

LAIVAIS - $183.
Iš Bostono-

CARONTA.....................Kovo 20
LACONTA ........... Balandžio 3
SCYTHIA........ Balandžio 17

I Lietuvą greitu laiku. ISpiaukimai 
k;i- suimtų. Keleivini nepilieėiai | 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi ( 
klesos keleiviai turi kiftnbarins. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus n«*> 
Btas. Kreipkitės prie vietos ageut* 
ar 1 
33 Statė St.
Boston, Mass.
Cunard Line

'• • • •

I’n-

■BBm

75 Štate Street. Boston. Mik. <
4S Broadway. New York City

i

KŪDIKIO PIRMUTINIAI 

METAI YRA SVARBIAUSI
T

T O pradžia gyvenimo priguli nuo maisto kokį jis 
gauna laike dvylikos menesių. Maistas kuris

budavoja stiprius kaulus ir stiprias kojas turi būti 
geras, maistingas, ir tuo pačiu laiku pilnai suvirškin
tas. Jei negalit penėti savo krūtimis kūdikio. 
Borden’s Eagle Brand Condensed Pienas turi būti 
vartojamas. Per virš šešiasdešimtis devynis metus 
motinos pasitikėjo juomi.
Jrt Jti« prl*lq«lt* mnm* <«• «n Jn«q vardu Ir adrr«n.
arba |>r|*lq«lte niurna atvirute, mrq pa.ln.lwir Jum., įtikai. Įiiumi- 
klnlmu Jti«ų kalboj* kaip penAti jv>q kūdiki: talpai xalk* knigat* 
Ir kitokio* (doroto* lltcralurv*. FarUduoda vlm* vatoUM** ir

THE RORDF.N COMPANY
Bordcn Building
New York. N. Y.

^ LIETUVON
V per

KLAIPĖDA
TAI LOGIŠKAS KELIAS

Seknuti IšplHukimiti:

LITUANIA Kovo 22
ESTONIA . Balandžio 12 
LITUANIA Gegužis 3

Žiniom kreipkitės i vietos 
agentus arba j bendrovę:

BALTU' AMERIOA UNH-’
10 muiMii: \F.\V YORK



DARBININKAS Penktadienis, Vasario 25 d., 1927
T“

ĮVAIRENYBES DAKTARAI

ILGAS AMŽIUS ĮGALVŲ SUKEITIMAS

I

I

VASARIO 28, KOVO 1 ir 2

II Pirmadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny

Ketvirtadieny. Penktadieny 
šeštadieny

KOVO 3—4—5

Sekmadieny, Vasario 27 dieną “UNRESTRAINED 
YOUTH” su Brendan Fynan ir “THE GOLDEN WEB” 
su Lillian Rich ir Huntly Gordon.

j LIETUVIS DENTISTAS I

IDR.ST. A.GALVARISKI1
1 (GALINAUSKAS) g
K4H Broadway, So. Boston!
3 Teiephone So. Boston 2300 w 
g Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, ■ 
S nuo 1:45 iki 5:20 įm> piet ir nuo 7 ■ 
B iki 9 vakare, šventą dienų pagal aro- g 
g sitariiną. g

BR0ADWAY THEATRE
South Boston, Mass. Broadway and F Street

JAPONAI LAIDOJA NUMI 
RĖLIUS NAKTIMIS

£

Laike visuotino Rusijos 
gyventojų surašymo rasta 
nemažas skaičius labai senu 
žmonių. Pa v., Novoborisove 
(Gudi joje) užrašyta ' 130 
Rietu senelė Marei joną Ma- 
lerevičienė. parodžiusi do
kumentus, kad ji gimusi 
179G metais, 
nė dar tvirta 
jo užsirašyti 
ris yra už 20 
voborisovo.

seile, paij 
iš kainnr, 
kini, nuo

Londono Karališkoj Drau
gijoj- <L- Grabam Gailium, 
darė pranešimą apie ekspe
rimentus, kuriuos jis darė 
sumainydamas vieno gvvio 
kūno narius su kito tokio 
pačio gyvio kėnio nariais.

įdomiausias
tai
Jis
Te.
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Abchazijoj (Kaukaze), Lu
tų kaime gyvena ūkininkas 
abcliazietis p. šapkauskis,. 
kuriam dabar jau 145 me
tai. šapkauskis — sveikas, 
turi gerą atminti. Jis vedęs 
šešis kartus. Jo paskutinei 
žmonai 88 metai.

DAR NUOMONĖ APIE 
MARSĄ

Žinomas Vienos astrono
mas Radenas be galo skep
tiškai atsiliepia apie bent 
kokius mėginimus susižino
ti bei susikalbėti su Marsu. 
Šviesos ženklais — signalais 
jokiu būdu negalima per
duoti žinią Marsui, nes iš 
ten signalai, susilieję su 
saulės šviesos spinduliais vi
sai nematomi. Dėl bandy
mų susisiekti su Marsu be
vielio teh'grafo jiagalba. tai 
ir čia prof. Badenas nenu
mato jokių teigiamu 
tatų. M arsas — daug
nis negu žmne. Jo gyven
tojai,- — .jeigu tiktai dar ne- 
išmirę, — jau yra be galo 
žemo kilimuos laipspiči. Gal 
buvo laikai, kuonad ir mar- 
siečiai mėgino su mumis su
sikalbėti, 
skiria nuo 
nai meti),
si tik i gauti 
nes patį gy 
neigia.

lezill-
scnes-

bet tuos laikus 
mūsų jau milijo- 

I’r<>f'rs<uitis ne
žinių iš AT arso. 

\iu buvimą jisai

pTel. So. Boston 3.*>2Q

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baidos <ln Universitetą
CORNEI.L UNIVERSITY su
G. VVASHINGTON UMV. su 
“Darbininko” Na

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

L

A. B.
T.T.B.

m e

Rezidencija
305 Harvard St.. Cambridge. Mass. 

Tel. University 1463—.T.
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ffc Dabar Ne Seniau
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.jo darbas,
sumanymas galvų, kuri 
eksperimentališkai išty- 

■Tokius
darė su

galvą nuo vieno ir ki-

eksperimentus
vabzdžiais. Nu-.p*

ėmęs
to vabalo, jas sukeisdavo. 
Dažniausiai,—kaip jis tvir
tina — eksperimentas jam 
davęs nuostabia rezultatu. 
Po pringdymo svetimos gal
vos vabalai gyveno apie 6 
savaites ir vystėsi visiškai 
normaliai, t. y. kūneliai pri
imdavo giminę ir lvti(*s or
ganus to 
jam

J kis .Japonus yra papro
tys šimtmečių senumo, lai
doti numirėlius naktimis. 
Toks paprotys yra jau nuo 
to laiko kaip jiirmas narys 
karališkos šeimynos mirė.

“Naktis yra laikas poil
siui ir ramybei ir naktis y- 
ra laikas giliam liūdesiui,'* 
sako japonai.

Leidžiantis saulėj jje pra
deda apeigas prie numirė
lio. ta mintimi, kad naktis 
vra poilsiui, ramybei ir tai
kai. Sulig to .Japonijos im
perijos papročio laidotuvės 
karališkos šeimynos nariu 
vra atliekamos naktimis.

gyvio, nuo kurio 
buvo priūgilyta galva.

DIDELIS AKMUO

Armenos upėje, prie Klan- 
giij sodž. (Veliuonos v.) yra 
baisiai didelis akmuo, kurio 
vienoj pusėj iškaltos žmo
gaus rankos 
žinomas ar
parašas, kurio pirmoji rai
dė lyg ir būtų “N." 
niuo 2 metrų ilgio ir 
aukščio. Didele dalis 
grimzdus! žemėje.

ir kažkoks ne- 
neišskaitomas

Ak-
2 H,
nu-

SUGERIAMOSIOS POPIE- 
ROS IŠRADIMAS

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, ■ 
kas dedasi mis kariuomenėj, kam į 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus; 
atvadavimas ir kariuomenės su vi-1 
suomene susiartinimo idėja, priva-1 
lo užsisakyti kareiviu laikrašti i

“KARI”
“Karys” ra$o ne lik apie Įvai

rius Lietuvos kariuimieįiės rūka
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio:

Visiems šviesesniems, žmonėms 
svarbu skaityti “Kari,” nes jis 
spausdina bendro lu\inim<> rast i, 
įvairenybių iš nauju mokslo i*r,i- 
diniii. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra
nešimus iipie kariliono ims š\ieti- 
mą, kurie Įdomu žinoti ki>kvi<-- 
laiu žmogui švietėjui.
“Karys” praneša, k.i \alsi\bės 

'veikia karo srityj, kaip jos liiid;- 
> luo.k’.si. kokius naujus kili o pabūk 
lūs išranda ir ką pasaulis gali 
laukli ateiiy, kokie karai gali kil- 
; i.

1 “Karys” daug 
menės siisiartiniino 
•įe, nes tik susiartinę 
Įvykdei i savo amžiną t ro-ūkinia • 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 

tūlos vėliavą.
“Karyj’ yra daug paveiksiu, 

reginiu, apysakų, eilių, ivairc iv. 
Iiiu, juoku it- t. 1.

“Karys” d< da daug ,i. d ' 
iš Lietuvos kariuomenė- ' ,

; kūli mosi, k uridn<iekvi“: 
įiy ojiii parody/ kiek I’• 
j ta 1 urėjo piikelt i vai 
kui iškovojo neprikla'

Kiekvienas sportini'.:, 
skaity;i “Kari.” nes jis 
l.mg sporto žinią iš I.ieiiivos 
užsienio.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo turui ba. lin-i 
skaityti “ Kari,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažjstąs ja ir pasiruošęs 
.ai garbingai tarnvbai.

Kur tik y r < susiuis s koks iior. 
jaunimo ratelis, ten būtinai 1i;ri 
būti “Karys.U nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui Įdiegti levynūs meilę.

Metiniai “K ario” prciinmer.ilo- 
riai dovanai gauna priedą - - gra
žu, spalvuotą sieninĮ Kariu Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo. papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuviu gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
•ligi šių dienū.

“Kari” redaguoja pulk. b-it. 
B u. rokas.

I

I

rašo d.-l vi mo
šų kariuonu - 

tc>>a!ė.siiiie

THE POPULAR SIN
su FLORENCE VIDOR

FRENZIED FLAMES
su CULI.EN LANDERS ir 

MARY CARR

STUDYING ALONG
šd JUHNNY HTNES

LOVE ’EM AND LEAVE 
’EM

su EVELYN BRENT

KURDŲ PASAKA APIE 
BLUSŲ ATSIRADIMĄ

Per tvaną Nojaus arka 
buvo apsistojusi ant uolos ir 
prakiuro. Nojui ir jo arti
miesiems grėsė pavojus, kad 
gali likti žuvims užkandžiu: 
prabilo tada gyvatę, pasiū
lydama Nojui savo pagalbą, 
su sąlyga, kad tvanui pasi
baigus Nojus pavaišintų įą 
žmogaus mėsa. Nojų?, ne
turėdamas ką daryti, sutiko 
su viskui. Gyvatė susiran
gė ir tokiuo būdu iškimšo 
laivo skylę taip, kad 
ibio negalėjo 
laivą.
gyvatė pareikalavo atlvgini- 
mo. Bet nusiminęs Nojus 
patarimo klausė Arkangelą 
Gabrielių, ir jo patartas No
jus įmetė gyvatę į ugnį, kur 
ji tuoj pavirto pelenais. Pe
lenus jis išbarstė keturiems 
vėjams. Bet pelenų dalelės 
pavirto mažučiais vabz-

van- 
isisunkti i 

Kai tvanas baigėsi,

i

Sugeriamoji popiera yra 
kiekvienam rašančiam labai 
reikalinga/ Kol jos nebuvo, džiais. blusomis, blakėmis ir 

panašiais gyviais.
O šieji kankina vargšą 

žmogų iki paskutinio teis
imo ,o gyvatė džiaugiasi ga
vusi pažadėta skanėstą.

parašius rinkėjo laukti iš- 
džiūvant, arba užpilti smul
kiu smėliu. Visa tai buvo, 
laiko gaišinimas. Pirmi su-j 
gei iamos popieros lapai bu
vo padaryti netyčiomis vie
noje popieros dirbtuvėje 
Anglijoje. Vienas darbinin
kas užmiršo masėm Įpilti 
klijų: dirbtuvės savininkas 
išvijo šį darbininką už neva 
sugadinimą popieros. bet, 
ipaskiau patčmijo, kad ji su-Į 
■geria drėgnumą. Jis pradč-pij<> žmogų vedantį jautį ir 
:jo ją pardavinėti. Dabar to-p<;:rv<.'- 
: įe dirbtuvėje išdirbamas 
,vieii tik sugeriamoji popie
ra.

AUTOMOBILIO KOVA SU 
JAUČIU

š. m. sausio mėli. pil. P. 
Kovalsko keleivių automo
bilis važiavo iš Airiogalos i 
Kauną. Nuo Kaimo 17 ki- 

llonu'lre. automobilis nrisi 
I v ......

1 •

; (

ii

“Kario” kaina metams 15 litu.
Pusmečiui S litai, 1 mėn. !..'•() .-t. 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Vepriklansn- 
niybės Aikštė. “Kari..” K<-dak<-i- 
?a.

Pirmadieny, Proyu Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalų 
Bandymo Vakaras

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

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

B

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

rasi kokio nors albumo. Bet re- 
j toj lietuvių šeimynoj t_____
jldetuvos Albumą, 1_______
'Lietuvos didžiųjų veikėjų at- 
! vaizdai ir jų gyvenimų aprašy- 
Imai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston. Mas»

Su saiku žaidžiant ar užsiimant 
spoitu kūnas mūsų darosi vikres
nis, sveikesnis, o be to sportas bei 

; žaidimai daro geros itakos doro- 
vei.

i

(s©©©©se®©©e©©s©@®>®©s©®®3©® 
| Tel. S. B. 2805—R.

^LIETUVIS

I ADVOKATAI J
» Liberty 729G. ę

j terasi 11 GEORGE H. SHIELDS į 
kuriame yra i | ADVOKATAS <

g 811-812 01d South Building | 
g 294 Mashington Street g
a Boston, Mass. 5
e Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M. | 

g GYVENIMO VIETA |

$ 37 Gorham Avė., Brookline | 
g Teiephone Ilegent 6568 y 

I' ANTANAS F. KNEIŽYSŽ
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- \ 
lą ir užsiima Real Estate pardavė A 
nėjimu. būna mano ofise kasdien v 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išskv-S 
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 5 
mažai sukalbantieji angliškai gali v 

ę, kreiptis įvairiais reikalais pas ma- i 
&ny. A. F. Kneižio adresas yra toks: e 
g 308 E. Nintli St., Tel. S. B. 1696.

OPTOKETRISTAS

Išegzamlnuoju akis, priskirta aki
nius, kreivas akis ntitiesina ir 
emblijoniškose (aklose) akyse «u- 
grijžinu Šviesą tinkama laiku.

J. L. Pašakamis, O. D.
447 Broadvvay, So. Boston.

lYEim OŠINSIĄS 
į LIETUVIAI ADVOKATAI 
Į 
!

'f

DIDELIS VASARIO NUPIGINIMAS
VISUOSE DEPARTMENTUOSE

Kaikurie dalykai iš daugelio Bargenu

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180
■■■■■■■ =

I

Ofso Telefonas University 7967 
Res. Tel. Porter 2945-R

DR. J. EDW. MURPHY
(DANTISTAS)

Lietuviams galima susikalbėti 
nes raminsi lietuvė slaugė

1348 Cambridge St., Cambridge 
(arti luman Sq.)

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

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUDAUSKAS)

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

(Kampas Broad Street)

Teiephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS

I
I

Į 
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų , 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, kvvartz žibu
riu ąherino therepa, ir kitais 
eiektro. niedikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Tcipgi suteikiu pata
linius laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEŠT BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

Tel. So. Bostan 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O j šio 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- 
dėlilieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas Įvairiausių įvy
kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šauliu laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t. t., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRTMITĄ” metams arba pusei metų, 
gauna priedo Įdomią 160 pusi, knygų “špionažo paslap
tys.” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusk eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam poakius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metu 7 lt 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje.

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

Automobiliui sušvil
pus jautis pasibaidė ir iš
trūkęs nuo žmogaus leidosi 
bėgti automobilio priešaky. 
'Taip jis bėgo apie porą ki
lometru, vis atsigrįždamas 
ar toli jo priešininkas. Tilc 
staiga atsigrįžo priešais va 
žiimjanti automobilį ir tren
kė ragais i motorą, šoferis 
automobilį sustabdė, bet 
jautis nesiliovė automobili 
badęs. čia jau ir keleiviams 
grėsė pavojus. Laimė, kad 
po kokiu K) minuč-iii prisi
vijo žmogus su karve ir lik 
tilomet jautis liovėsi puolęs 
automobilį. Nuostoliu pa
daryta. šoferio žodžiais, 
daugiau kaip litu. Su
daužyta automobilio lempos, 
sugadintas motoras ir suba
dytas šonas. Keleiviai vis 
tik laimingai pasiekė Kau
na.

Nėra kilnesnės misijos nz 
laikraštininko misiją. Laimi
nu šj tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirrntakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti D‘m- 
vą palaimos katalikiškojo rašy 
tojo plunksnai. — Pijus X.

X

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

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

užlaikome namų taisyto-

Išrandavojam
Užlaikome kaina minką,

perkam, parduodam ir išmainom na
mus. ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
Jnieernes, bekernes ir restorantus. Iu- 
šiūrinam (apdraudžiamo) namus nuo 
usrni<s ir nelaimių, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodamntlg- 
lis, koksus ir malkas, 
kambarius.
arkitekEą ; padarome planus dėl bu
dai ofoju ;
jus, stogdengius, plmnberius ir elek- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 
pirmu ir antri) morgiėiii. Tcipgi su. 
teikiam legališkus patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose,

kaip tai-: pirkime ir pardavime visokio turto ir t. t. Reikale 
kreipkitės pas:

GRABORIAI

*Tel. Norvvood 1503

|E. V. WARABOW & CO;
(1VRUBFJAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

1179 WASIITNGTON STREET

Norwood, Mass.

Rezidencijos Telephonas: 0775*-R. K 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

4 TEL. So. Boaton 0506—W.
5 LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS 
5251 Broadway, So. Boston 
X (“Keleivio” name)
5 OfisoValandos: nno 9 UI 12. n» 
į i :8O ® 6 ir ano 6:30 Ud 9 vakare, 
j Seredomis nuo 9 Iki 12 vai. dląn* 
X Snbatomls nuo 9 iki 6 vak. Nedi 
^įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti'

F DR. J. MARGUS ‘
i LIETUVIŠKAS GYDYTO JAS 
į Specialistas sekretnų ir chroniš 
i kų vyrų ir moterų ligų ir nui 

reumatizmo
i 261 Hanover St., Boston, Mass 
' Room 7—Tel. Richuiond 0668
1 Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak 
j Nedėldieniais iki 4 vai. po pietv

S. BARUSEVIČ1US
Lietuviškas Graborius, balsamnoto 
Jm, Real Katate ir Bubile Notaras.

258 W. Broadway 
South Boston, Man.

Beeldenclja 838 Dorcbester A mana 
Dorcheattr, Mam.

$
I
s 
i

A.T KUPSTIS a
332 WEST BR0ADV7AY SOUTH BOSTON, MAS8.

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

i
i
i

A

Ofiso Telefonas Unlvendty $R31-W| 
Rezideociios Tel University 8834-R

D. A. ZALETSKAS
Graborios ir Balsamuotojas
448 Ir 98.3 CAMBRIDGE STRF.ET

CAMBRIDGE. MASS.

I

1

j DAKTARAS EIN, M. D.
(Europeiškas Specialistas)

I’irminu buvęs pirmas asistentu* 
I»<>rp.-»t<> univorsitcio klinikoj. Per 
11 metų sjHViJaiizavosi gerinusiuo
se vokiškuose, rusiškuose, francu- 
liškuose ir amerikoniškuose l»os- 
(italiuose. Gilini studijavo vidur! 
nr» ligas. Kvk-.'.a pas save pacien
tu*. nepaisant kaip Ilgai arba kaip 
giliai liga vra įsigalėjusi. Atlygi- 
nlnias gan vidutiniškas. Valandos: 
12-2: 6- S ir pagal susitarimą 
340 Centre st.. .lamaica Platu

II
»
I
I
I
♦
♦

1* .m. euio- •-><.. .nimatca

Mass. Tel. Jamaicn 3975-W.

I P. J. AKUNEVIČIUS į
| Lietuvis Graborius S
* SJO E SINTI! ST. SO BOSTON £ 
£ Tel. S. B 4-ISn <

*

♦

Res. Talbot 5363

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekznnnnuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadwny So. Boston
Ofise tik vakarais

\


