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Lietuvos Valdžia už
lama d centai

Lenkijoj Badas
-ŽMONĖS ŽUDOSI IR MIRŠTA

Ramina visuomenę gandais

Sulig lenku dienraščiu “Robotnik” ir kitų pranešimais a- 
pie sunkią Lenkijos ekonominę padėti ir apie nusižudymus dėl 
bado matome, kad toji šalis priėjo liepto galą. Ją smaugia 
didelės karinės jėgos laikomos neteisėtai pagrobtose žemėse.

Lenkų valdžia neturėdama galimumų plačiosios visuome
nės liūdnai padėčiai pagelbėti leidžianti žmonėms badu mirti 
gatvėse ir skiepuose.

šimtai jaunuolių ir senesnių papildė saužudystę.
Spauda ramina tuščiais gandais apie milijonus dolerių 

paskolą Jungt. Valstijose, bet lenkų finansistai labai pesimis
tiškai i tuos raminimus žiūri.

t .

LENKIJOJ NAUJŲ STREI
KU BANGOS

I
Kapsukas su Angariečiu būsią 

diktatoriais

Paterson’o palocius, Washington’o gražiausioji vietoje Prezidento Coolidge’io pasi
rinktas laikinai kaipo Baltieji Rūmai iki pataisyk dabartinius. Pradės kovo 1 d. ir už
ims 120 dienų. i

Ministeris Pirm. prof. A. 
Voldemaras Skaitė Seime 

Deklaraciją
STEIGS LIETUVIŲ SOVIE

TU RESPUBLIKA 
± v

lenkas
savo

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
VARŠUVOJ

Jaunas vyra^ nužudė penkis savo 
giminiečius ir pats nusižudė

Lenkų spauda praneša a- 
pie baisia šiomis dienomis į 
vykusią Varšuvoj žmogžu
dystę.

25 metu amžiaus 
darbininkas nušovė
žmoną, uošvę ir jos dvi duk
teris ir du sūnus.

Slaptosios policijos agen
tams ir teismo medikams 
ekspertams pavykę- pat i rti, 
kad žmogžudys Stepas ATas- 
Jenekas nesugy vendą ves su 
savo žmona ir giminiečiais 
dėl materialinių kliūčių, šei
mynai išlaikyti jam neuž
tekdavo gaunamo." algos ir 
dėlto tarp jų dažnai kilda
vo nesusipratimų ir ginču. 
Spėjama, kad .ATaslenekas. 
nebegalėdamas toliau kęsti 
tokios padėties, nužudė- vi
sus savo giminiečius.

Taip pat paaiškėjo. 
Maslem-kas piįminusia 
Šovė mi'-gmič-ia uošvę, 
to ir visits kilus «avo j 
mečius.

Per pastaruosius kelius 
mėnesius. tai jau trečias 
masinis žudynių atsitikimas 
A’aršu vo j.

Jie visi turėjo 
ui pobūdį.

Bed a i bi a 11 j an č i ų skaičius 
auga ir plečiasi. Lipske su
streikavo 23 metalurgijos 
dirbtuvėlių. Reikalauja al
gas pakelti ir jiagerinti dar
bo sąlygas. Taipgi ruošiasi 
sustreikuoti audenvčiu dar
bininkai.

A’aršu vos
uždirba sau maistui ir ku
rui.

Badauja ne tik jiaprasti 
darbininkai, bet bado šmėk
la labai rimtai pažvelgė į 
akis ir Lenkijos inteligenti-

gyventojai nė

jai.
Taigi prie dabartinių są

lygų kenčia visas lenku kra
štas.

NAUJAS LENKŲ ŽVĖRIŠ
KUMAS

Lenkų pasienio kariuome
nes seržantas vasario t <1. 12 
|val. naktį vogčiomis prisiar
tinęs prie mūsų pasienio po
licininko Juozo Statkūim 
smogė šautuvo buože i gal- 

Įvą. parnmšęs ant žemės žvr- 
į rišku įnirt imu puolė jį. ko
kiomis spardė ir draskė. A’os

materiali- Įgyvas policininkas nugaben- 
ltas ligoninėn.

ANGLIJ°kinijojUOMENĖ R e i k a 1 au j a R a dio

Dirbtuvės ir namai paversti 
barakais

SlIANGITAI. Kinija. — 
Atplaukus aštuoniems Bri
tu laivams su kareiviais ir 
išlipus ant sausumos juos 
sveikino ten gyvenantieji 
anglai.

(n-nerolas Dtincan paėmė 
vadovavima.

I Jirbtuvės, audenyčios, mo
kyklos ir namai paversti ba
rakais. Kinai labai skersa
kiuoja už Įsikišima Angli- 
jos.

Stoties Vilniuje

A’ARŠU V A. -Lenkų lai 
kraščiu žiniomis. Sovietu 
Rusijos spauda paskelbusi, 
kad trečiojo internacionalo 
operacijų "kylius Įdavė liau
dies komisaru tarvbai Mas
kvoj projektą įsteigti Rusi
jos vakaruos lietuviu 
publiką.

Tai respublikai būtu 
vesta 100.000 ha. miško,
ri einant 1920 metu sutarti
mi Rusija pasižadėjusi duo
ti Lietuvai.

Tęs-
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ku

kiui
i nn- 
o po 
gitui-

Žvėriški bedievių darbai

LENKAI TERORIZUOJA 
LIETUVIUS

<r

“Žvcie laidu” 
kad suteikus mokyklų 
spcktoriams nepaprasti)

WASHINGT0N. D. C. — Meksikoje katalikų kankinimas 
nesiliauja. Sužvėrėję bcdievėliai griebiasi aštriausių priemo
nių prieš katalikus. Gaunama laiškai su įrodymais kaip bjau
riai pasielgė su vienu jaunikaičiu, Jose Valencia Gallardo, 
Leon mieste, kur jis pasakė: “Lai gyvuoja Kristus-Karalius.’’ 
Už tą vieną pasakymą iam išmušė dantis, ištraukė liežuvi ir 
paskui sušaudė.

Taipgi praneša, kad mieste San Angel kitam jaunikai
čiui gyvam nulupo odą nuo galvos ir pirštų ir paskui sušaudė.

Keletą kunigų sušaudė be jokio teismo. Nuvedė juos ant 
kapinių sušaudė ir vietoj užkasė.

Vasario 10 d. buvo areštuoti šie pralotai: Michoacan’o Ar
kivyskupas ir Aquascalientes, Papantla, Saltillo, San Luis 
Potosi vyskupai ir sekretorius vyskupų Msgr. Diaz, Tabasco 
vyskupas buvo deportuotas be jokio prasikaltimo.

Meksikos valdžia viešai skleidžia prasimanymus prieš 
dvasiškiją ir žiauriausiu būdu juos persekioja.

Dvasininkai slapstosi, nes jiems gręsia gyvybei pavojus. 
• Šimtai katalikų žūsta nuo despoto rankos Meksikoje.

K AUNA S (Elta). A'asa- 
ri<« mčn. 25 dieną Ministeris 
Pirmininkas prof. A. VoL 
demaras "kaitė Seime dekla
maciją. kurios tezės šitokios:

Lietuvos užsienių politika 
gali būt i I ietu viška. I ‘agrin- 
diniai užsienin politikos deš
inai: nepriklausomybė, Vil
nius ir jokių artyinesniu ry
šiu su didžiaisiais kaimy
nais, 
m rali valstybė
mis 
mis. 
kai" 
mas 
kupuotą kraštą. Lietuva su
tinka derėtis >u Lenkija tuo 
pagrindu, nors derybos bent 
dalinai priartintu Lietuvos 
siekius, bet iniciatyva pri
klauso leTikūms. Prieš pačią 
Lenkiją Lietuva neturi ne
apykantos.

AriimiaU"i<>je ateityje su
daroma." konk<>rdata" "it A a- 
< ikami.

su didžiaisiais
Lietuva turi būti ne- 

tarptaut inū- 
įieutraluino garantijo- 

Santvkiuose stt Len- 
pagrindinis rcikalavi- 

— gražini i Lietuvai o-

\ I LN 11 S. “ Slovvo” griež
tai reikalauja, kad A ilniuj 
būtu įrengta radio stotis, 
nes Vilniaus kraštas mis 
atsidūręs ypatingose radio 
s-’dvgose. \aislivos stoties 
jame beveik negirdėti arba, 
jei ir girdima, tai tik su la 
bai stipriais priimtuvais. 
4’uo tarpu Kauno. Kara
liaučiaus ir Maskvos stotys 
girdimos km> puikiausiai. 
Vilniaus kraštas esąs palik
tas In
di ilga s 
č-i aus 
kas.

TENDENCINGA LENKŲ | 
PROFESORIAIS 

PASKAITJ|

A'TLNTUS. Prie A'ilniaus 
universiteto yra suorgani
zuotas vadinamasis liaudies 
universitetas ( Uni\versitet 
Po\vszeclmy). kur laikomos 
paskaitos ketvirtadieniai" ir 
sekmadieniais, šianu1 semes
tre daugiausia paskaitų lai
koma apie A’ilnių. Pirmą 
paskaitą “Poszątki AVilna” 
skaitė- istorijos profesorius 

!<’hodynickis. kuris tenden
cingai neigė visokius pada
vimus apie A’ilniaus įkūri
mą, leisdamas sau “ex ka 
tliedra” tvirtint, kad lietu
viai negalėję ir negali lurč- 

ir kad 
esą s 

Litvvie.’

'Los respublikos diktato
riais įuimatyli-Uiičiojo in
ternacionalo lietuvių sekci
jos prezidiumas Angarietis 
ir Kapsukas.

Žada nei ir laikrašti lris- 
i i.

(

ant idol um prieš liuo
bi a u no. Karaliau
Maskva" radio itai r

REIKALINGAS GERAS 
VARGONINKAS 

Kreipkitės šiuo antrašu: Rev. G. 
M. česna, 1011 Douglas St., Sioux 
City Iowa. > V.23.K 1 >

NIEKUO NEPAGRĮSTAS
RUSŲ PRASIMANYMAS |

Maskvos radio praneša, 
būsią Vilniuj einančios de
rybos tarp Lenkijos ir Lie
tuvos krikščionių demokra
tu atstovi). “Kita” įgaliota 
pranešti, kad ši žinia netu
ri jokio pagrindo. ( E.)

PRAKALBŲ MARŠRUTASneg
1 i jokios mitologijos. 
A'ilnius. jo įsitikiuimu. 
“ I ’olskir miasto na

e-------
PROVOKATORIUS

SEIME
“(Įlos Pravdy” 

mu. m'priklausonm 
č-iit partijos lyderis Lenkų 
seimo atstovas AVojc\\odzkis 
iš vienos pusės buvo didelis 
gudų veikimo .šalininkas, o 
iš kitos pusės tarnavo lenku 
žvalgyboj ir išdavinėjo vi
sus savo kovos draugus, 'ko
kis jo “veikimas” tęsėsi jau 
nuo 1923 m. Ta oficialiai 
patvirtino ir L<-nkii vicepre
mjeras Kartelis.

I 'rovokatorius AVoje\vodz- 
kis būsiąs teisiamas atsiuvu 
garbės teismo. Visi pasku
tinieji baltgudžiij veikėju 
areštai yra, be abejojimo, jo 
pr<ivokaciju pasėka.

Kai kurie spaudos orga 
nai Woje\vodzkį lygina su 
pagarsėjusiu savo laiku pro 
vokatoriu Azefii ir Rusu 

pasabn provokatorių — ats
1o\u Maliiiow"kiu.

praneša.
in- 
tei- 
vai- 
vie-

siu. jau susilaukta jų 
siu. Švenčionių apskr. 
tinis inspektorius nubaudęs 
po 110 zlotų arba dviem pa
rom arešto lietuvius moky
tojus: Krūminį. Podlecki. 
Stachovski. J nrkevieaitę. 
(larlaitę. Ankienaitę ir No- 
vickieiię už ‘‘nelegalu” mo
kymą.

Be to. kaip žinoma, A’il- 
niaits mokyklų kuratorija 
buvo griežtai parcikalavusi 
skubiai pašalinti is lietuviu 
mokytoji) seminąrijos Vii 
įiiit) m<*kv1ojus Karazija. J. 
Antanavičių ir \. Antana
vičių. Vilniaus lietuviu k<> 
mitrias dėl 1<> pareiškė pro 
testą š\ieiimo ministerijai, 
kuri to sčkmč-j Karazijai ir 
,|. Antanavičiui leido pasi 
lipti seminarijoj iki mokslo 
metu pabaigos. A. Antana 
vič-iiis pa reikalaut a 
n. ( E.)

LENKŲ

praneši-
valst ie- LENKŲ SOCIALISTAI

PEREISIĄ OPOZICIJON

VARŠUVA. “ RzecZpospo 
litą.” praneša., kad P. P. s. 
( lenki) socialistu part i jai 
nutarusi pereiti į opoziciją. 
Tuo reikalu lenku sociali"tu 
partijos atstovas seime Ne 
dzialkovskis pasakęs kalba, 
kurioj pranešęs apie naująjį 
<oci:»l ist u niisistat vm:i. Pa 
sak “Robotnik.” lenku so
cialistų partija perėjusi i o- 
poziciją dėl neaiškios vy 
riausv bė-s pozicijos-. \ vriau 
"\ l>ė laviruojanti tarp deši
nės ir kairės, kas gali p:i"i 
baigti tragedija. kurios da 
Iv v iii socialistai nenorį būti. 
PPS. būdama opozicijoj, 
reikalausianti pakeisti ūkio 
politika ir gražinti deniokra 
tinę t va t ka.

LDS. Ne\v Y<»rk<' ir Nc\\ Jrisev Ap"kri<io pmk.-i’bų 
maršrutas į\yk< sekančioje vietose:

Kovo 13 d. tuoj po sumos, New York Citv
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.. 7:30 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 Citv, N. J.
LDS. kuopų valdybas prašome u/imli "\eiain<> pa

skirtu laiku ir gerai išgarsinti.
Jeigu <l«-l kokiu imi'" "Varbiu prie/.-mčm paskirtose 

dienosi- negalėtumėte rengti, tai skubiai duokite žinia ap
skričio komisijai adrem: A. KAZLAs. 5| l.iberi\ St., 
Nevvark. N. -I. Tetaptame Milcln-ll 5612.

Maršruto renginio komisija šį l.iik.-i rado tinkamiau
siu prakalbom".

Kalbės plačiai žinoma" kalbėtojas A. E. KNEIŽYS, 
LDS. Sekretorius apie darbininku ir Lietuvos reikalus. 
Dabar tokios prakalta*" k<»lomj**"c reikalingos, kad pa
skleidė" teisingas žinias apie Lietuvą ir darbininkus.

Tad dar karia prašome vi ai kolonijų kimsniarkiau
šia rengt i< prie , n ukalbu.

■’V



Žinios iš Lietuvos LIETUVOJE

.švariai apsitaisęs a>rie

ATEITININKŲ DVASIOS 
VADO ATSISVEIKINI

MAS

Antradienis,, &ovo 1 d., .jįfift

Vietos socia- 
pritriukšniavę 
valdžios, da- 

An-

pašalpos valgu 
Įstengs pasistatydinti

NUSIPIRKO “LAIMŲ UŽ 
PINIGUS

S0CIAJ

IŠEIVIŲ SKĄI0IU8 PER 
SAUSIO MĖNESĮ

■Sausio mėnesi iš Lietuvos 
užsieni išvažiavo 590 žino 

naų, iš kurių Į Amer. Jiuigt. 
VatsL 59. į Argentiną 132. 
Afriką 40, į Braziliją 182, 
į Kanadą 137. Į ’Kūbą 5. į 
Urugvajų 23. į Palestina .6, 
į Australiją 1 ir Į Meksi
ką 5.

SU MOTOCIKUAIS 
PABĖGO

/

Apie porą savaičių atgal i 
užsienio automobiliui firmos 
atstovybę, esančią Kaune, 
Laisvės Al. 72 nr. užėjo nuo
vados viršininko uniformoj 
asmuo, pasisakė esąs Ma
riampolės policijos viršinin
kas ir atvykęs Kaunan su 
tikslu nupirkti AĮariainp'b- 
lės policijai porą motociklu. 
Atidžiai apžiūrėjęs ten esan
čius motociklus, paprašė tos 
firmos atstovo pil. Zomerio 
Engeibėrgo duoti jam išmė
ginti vieną motociklą. į tai 
atsakyta jam nebuvo ir “po
licija viršininkas,” išmėgi
nęs motociklą, grąžino tvar
koje ir pareiškė, kad tim 
tarpu jis su savim neturįs 
pinigui ir užeisiąs sekančią 
dieną. Sausio mėn. 25 d. 
minėtas asmuo atėjo vėl ats
tovybėm ir pil. Zomerio pra
šė prirengti rytojaus dienai 
du motociklu. Sausio 2(> d. 
apie 17 vai. tas pats asmuo 
atvyko jau paimti motocik
lus. Šj kartą jis buvo ne 
pilnoj policijos valdininko 
uniformoj, o tik su unifor
mos kepure ir pareiškė, kad 
už motociklus dabar sumo
kėsiąs pusę sumos grynais 
pinigais, o likusiai sumai iš
dilusias vekselius. Po to jis 
pa p r aše duoti jam išmėgin
ti ir antrąjį belgu firmos 
“Sarolea" motociklą, kailio 
jautį 300(1 litu. Kai'p sėdo, 
tai iki šiam laikui ir nebe
grįžo ir nežinia kur su mo
tociklu pasislėpė.

Kriminalinės p<»J ic'ijos <lr- 
damos pastangos sulaikyti 
“motociklista.”

23 <1. sausio Mariampolės 
Ateitininkai susirinko Val
stybinės R. J. Gimnazijos 
salėje atsisveikinti su savo 
įbuvusiu dvasios vadovu, 
kun. Juraičių dabar vyks
iančiu Amerikon.

Susirinkimą atidarė kuo
pos pirmininkas Barzdukas, 
pažymėdamas susirinkimo 
tikslą ir kviečia prezidiu
mai! Botyrių. Stankevičiui. 

J onkaitytę.
Ateitininkė K. Kuncaitč 

paskaitė pritaikintą rašinė
li. paskiaus buvo padekla
muota eilėraštis ir pagriež
ta smuiku.

Toliau sekė atsisveikini
mai. Ateitininkui vardu atsi
sveikino A. Graunas. mer
gaičių vardu — Kunickaitė.

SOCIALISTAI UŽ ŠMEIŽ
TUS TRAUKIAMI 

TEISMAN

šiomis dienomis kun. 
Krupavičius pas Tauragės 
nuovados taikos teisėja pa
traukė teismo atsakomybėn 
už jo asmens šmeižimą! Tau
ragės L. Valst. liaud. parti
jos komiteto vaidybos Da
irius. Lietuvos socialistu liau
dininkų partijos komiteto 
vald. narius ir Lietuvos so
cialdemokratų partijos ko
miteto narius.

Visi jie 1926 m. gruodžio 
mėli, išleistam atsišaukime 
“Ūkininkai ir darbininkai 
budėkite.” bjauriausiu bū
du. skleisdami pramanyti) 
žinių, apšmeižė kun. M. 
K rn pa v irių.

AL

KOMUNISTAI KRATOSI 
NUO PAVOJINGO- 

BALASTO

PASIKEISTA KALINIAIS 
SU LENKIJA

Vas. : 
tautinio 
žinos atstovui 
įvyko kaliniu 
tarp Lietuvos 
apsikeista po 
žtlneją pusių.
Lietuvos ir Lenkijos

KAUNAS. — Prie Uk
mergės plentu ir Utenos gat
vės kampu buvo toks atsi
tikimas, 
vyrukas tąsosi su raganiš
kos išvaizdos lx»ba abudu i- L . .
sikibę į didžiąją skarą kur 
sodžiuose moters nešioja. 
"CBoba šaukit! į gyva gvol- 
tą: “Atiduok mano skara.”• • 
o vyriškis J. S. neduoda, iš
traukia ją bobai iš rankų, 
sakydamas: “gi-ąžink nitui 
pinigus, atiduok man sko
lą!”

Abiejų šūkavimai atkrei
pė piaeintuičiu dėmesį. Ne
trukus atėjo ir policistas. 
Pradėjus klausinėti pasiro
dė štai kas.

Atėjusi Į to piliečio nau
jai atidarytą krautuvę, toji 
burtininkė boba pasisiūliu
si krautuvės savininkui lai
mės burtą: kaž kąi surištą 
skuduriniame mazgelyje. .Ji 
užtikrinusi, kad šis mazge
lis. tai atneš laimę biznvje. 
Žmogus užmokėjo 151) litų 
ir džiaugiasi, kad .jau dabar 
tikrai milijoiiieriu būsiąs.

kas vis jam bi'z- 
ir net priėjo prie 
Taigi 

pačia burtininkę
dabar su

paskutiniu komunistu 
kratų ir areštu, konui- 

stengiasi atsikratvti 
ginklu ruoštam pučui.

Po 
vadu 
nista i 
nuo
Nesenai buvo rasta granata, 
o sausio mėn. 21 d. prie Uk
mergės plento rasta 7.9 so
piom kapsuliai, kurie, pa
sak žinovu, ne los rūšies, 
kuri buvo vartojama Lietu 
\'oje.

> d. Varėnoj, tarp- 
Raudonojo Kry- 

daly vaujant. 
pasikeitimas 
ir Lenkijos.

6 kalinius iš 
Be to. einant 

Bau
^Foniijų Kryžių šTnTarvt?T'sIT; 
♦Artimi 23 lietuviai kaliniai' 
bus paleisti Lenkijoj ir 
lenku - Lietuvoj. ( E.j.
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GERA IR GRAŽU

•iAJSLIAT ('l’rakų.apsk.J 
ČĮtt yra graži ‘parapinį 
bažnyčia. Per karą ji buvo 
gerokai apdaužyta. Int da
bar jau liaigiama taisyti. 
Bažnyčioje palaikoma gera 
tvarka. Mat. Žaslieriai gavo 
^pergingą kTebonąi dek. M. 

Ci,jū miitį. Pirma Žasliuose 
nebuvo net tinkamo bažny
tinio choro. I)ahar gi įū 
jM'stjngojo kh bono dėka su 
sidave nemažas choras, ku
ris yra vienas geriausių Lie- 
t-Uyo.j’- Garl>ė Klebonui.

I

/

I

ĮVES TRAMVAJUS GELE
ŽINKELIUOS.

Keleiviu patogumui ir ge- 
ležinkelitji išlaidoms suma
žinti susisiekimo ministcii- 
ja mano kai kuriose geležin
kelių linijose vietoje trauki
nių Teisti motoFTFiins vago
mis tramvajaus pavidalo. 
Kiekvienas loks tramvajų 
atsieitu apie 150.000 litu. Ši 
naujenybe turėtu gerą ypa
tybę. kad 
naudoti už 
važinėjimus
viii irkrdviilių skaičiaus vi 
siekai neapsimokąs. Pirmo 
je eilėje toki liamvajai bū 
t n įvesti tarp Kaimo Kaisin 
dol iii i r Kauno Al\ taus.

pigiau atsieitu 
traukini, kurio 
dol mažo kėlei

VĖŽIŲ IŠVEŽIMAS
1925 m. į Vokieti ją! išvež- 

lir vėžių iš Lietuvos 670 
criitn.: iš Latvijos gi 49 
centu., iš Estijos -5. 1926 
m* tais iki spaliu mėn. iš 
I ,iet u v os išvežta 716 reni ne-

l t .‘IV? URM

*
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ITAl PASNIN- 
UJA

RAMON^KIAI (Vilka
viškio ap.). 
listai. tiek

senosios 
bar visai nosis nuleido, 
dai viena motina pasakojo: 
“Kai valdžia nugriuvo. t|i 
mano sūnelis net valgyti nė
jo iš piktumo.” Bereikalin
gas pasninkas!

“ŠMUKLERYSTĖS”

Alytaus smulkaus kredito 
banko vedėjas p. V. Misiū
nas — Dzūku Nykštukas, 
“Dzūkui Bizūno*’, redakto
rius, turi tris 
bylas teisme 
‘‘šmuklervstes” 
bunka.

Dangaus skliautas apsi
niaukęs, tamsu — miglota, 
šviesos spindulėlio niekur 
nesimato. Visi nusiminę, 
vienas kito klausinėjo kas 
čia bus. kas čia bus.. . Tau
tos vyrams, kurie rengv. pa
matus dėstė ir kūrė Lietu
vos nepriklausomąją val
stybę—nesniagiL liūdna bu
vo gyventi. Idėja nemiršta, 
dideliausi tamsybiij rūkai 
jos įieužtemdvs. Galop Tau
tos vyj-ai, be ugnies. b<* 
kraujo lašo, tik aštriais, bal
tais kardais sušvytravo, stai
ga ėmė blaivėti, ūkai nu- 

kriminalines slinko ir graži, rami šviesa 
už įvairias .pasireiškė.. . Lietuvos pilie7 

vedant tą

KIBŲRIAI (Biržų ap.). 
Čia steigiama nauja para
pija, kuri visai eina palei 
latvių sieną ir anoj sienos 
pusėj turi gana daug lietu 
viškų kaimų. Kiliulių apy
linkėje yra įsigalėję latviai 
nuomininkai, ir gyventojai 
apskritai imant, yra linkę 
nutausti,' perimdami latvių 
dainas, papročius, sueidami 
į mišrias vedybas. Tat gerą 
daiktą sugalvojo vietos veik
lesni lietuviai steigdami sau

i i ik 
pa- 

valdvti mūsų kraštą.

(•iii nuo širdies slogutis nu
sirito. Kaimiečiai rainiai 
duona valgo, nes žino kad 
Rusijos išalkusius bolševi
ku gaujos, bei Lietuvos pa
pirktas proletariatas iš jųjų 
neatims. Visiems ramu, sma

ku vo švęsti 
Karaliaus šventę 

— Kalėdas, Naujuosius Me
lus ir Tris Karalius. Die
ve duok kad niekad nebeuž- 
slinktn ant Lietuvos padan
gės juodas debesys!..

Ji. I)ZŪ !<((■'<

PILVIŠKIAI. Kai
“tikroji demokratija'’ 
ėmė
šioje apylinkėje išdygo |)rof-|<,.u ir Įini<sina 
.sąjunga. Jos vadu pasidarė hp)lnvbėS 
kažkoks p. Norkutis. Bet! 
šių Kalėdų metu jis kažkur 
dingo. Nusiminė profsojū- 
zinmkai. Be reikalo, nes, 
kiek girdėti, jis vaikščioja 
užrubežyje kaip ponaitis.

Bet kaž 
uis mažėjo 
tankinto, 
sitikęs tą
ir atsilvginimui už nepasise
kimą jis pastvėręs jos ska
rą. kad esą nors kiek atgau
tu už burta užmokėtus pi
nigus.

Kadangi jiiodviejų ginčas 
nenurimo, policistas nusive
dė abu 
surašė 
vė bylą 
burtai

Šriftinio m iiii*tcrija ne
leido žydų švietimo draugi
jai Kaime atidaryti kūno 
kultūros kursus, nes moky
mo laikas buvo numatytas 
nuo 2<) iki 24 vai. vak.. kas 
higienos atžvilgiu yra kenk
sminga.

Didžiame amžių laikotarpyje y- 
ra tik vienas sakinys — “dabar.”

Pastebėkite tą nepaprastą punk
tualumą, kokį žemė padaro pen- 
kivj. šimtų milijonų mylių kelią, kol 
diena pavirsta naktimi, nepasivė
lindama nė viena sekunda nuo am
žių, nuo kada tuo keliu eina.

Edward Everetti kamaraitę ir ten 
protokolą ir perda- 
teismui. <>t tau ir

PAIN-EXPELLERIS

muskulams.
Tikrasis pažymėtas Inkaro

Vaisbaženkliu.
35c.—vaistinėse—70c.

F. AD. RICHTETR & CO.

Brooklyn, N. Y.

IRGI SOCIALISTO 
“DARBAI”

Alvtaus socialistu varto
toju z bendrovės vedėjas p. 
Pranas Juchnevičius. išaik- 
vojes h-\'es pinigų apie 7000 
litui, paliuosuotas iŠ pareigų 
ir patrauktas teismo atsako- 
m\ bčn.

NEI ŽENTO, NEI KAILINIŲ

INDRION IŠKIS (Pane
vėžio apskr.). Pas pil. Maž
eiką. gvven. Lyžių k. Indio- 
niškio vaisė., atvyko jam 
nepažįstamas asmuo, kuris 
paprašė nakvynės. Apsinak
vojęs save pasivadino -Jonu, 
bet pavardės uepasisakč. 
Pra<lčjo jis girtis, kad jis 
iš pi|. Žarskio. gyveu. įtinu' 
pačiame kaime, 
mčs sklypą, bet neę 
derėti, nes Žarskis 
0000 doleriu, o jis 
tik 5tMM).
dėjęs piršti?
T erei JttT+joH-Hi MažviLiitei. 
kurią jis sutikęs vesti be jo
kios pasogos. Kadangi mi
nimas .Jonas laivo gerai ap
sirėdęs. turėjęs du laikrodė
liu: o rankoje nešiojęs l'ort- 
l’elj ir lazdelę. Mažvilai 
džiaugėsi, savo dnkteivi ra
dę turtingą jaunikį. Dėlto 
milarė rytojaus dieną va- 
žiimti Į Anykščius pas kle
boną užsakų. Kadangi bu 
vo šalta-- olas, tai Mažvila 
l»iisiniajam žentui paskoli
no naujus kailinius vertės 
170 lim, žieminę kepure ir 
pirštines. Jiems nuvažiavus 
į Anykščius jaunikis savo 
sužieduotiniai nupirko sal 
dainių ir dar užėjęs Į ktau- 
1u\ę dingo su kailiniais ir 
kitais paskolintais daiktais.

peikus že- 
galis su

prašąs 
duodąs 

Pagaliau jis pra- 
s Mažvilos dnk

E?

Geriausiu vaistu nuo papra- 
reumatiškilperšalimų, 

skausmų palengvinimas
skaudamiems ir galiantiems

Berry & So. 5th Sts.

“TIESOS AIDAI”
į Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian-
3 tis dienos klausimus.

Prenumerata metams $1.20

.10c.Atskira knygele....................................
Adresas:'“TIESOS AIDAI”

1624 E. Falls St., Niagara Falls, N. Y.
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bažnyčią, apie kurią leng
viau galės augti savita kul
tūra. Darbas jau yra įpu
sėtas, nors kraštas yra bied- 
nas ir be 
bau 
bažnyčią.

Kas nemato, kaip stebėtinai su
sipynė mūsų likimo siūlai? Dažnai 
palanki proga tepasirodo vieną va
landą. Netenkame jos, o su ja mė
nesiai ir metai praeina dykai.

Cervantes

“DARBININKO" KATALOGAS
ĮVAIRIOS KNYGOS

Ji)C.

MANDAGI J1AS—Įvairūs patarimai užsilaikymo draugvstėję ir 
visuomeniniame veninio. Paras' Kun. A. Slaniukynas 20c.

APIE KATALIKĘ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. .Jėzuitas Peliksas (’ozcl.................... .....................................30c.

TRETININKĘ JUBILIE.Jl S—TUO metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų Įstatai.... 8c.

11UUKLEBERRY I’INNAS—labai Įdomi apysaka...
PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia

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

BEN-HUR—-Istoirjos apysaka iš .Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
Įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais ajKlarais). Vertė .Jo
nas Montvila ....................... ..... .....................................................1.50

TEN GERAI KUR MŪS N ĖRA--pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas.........................50c.

TRYS KELEIVIAI—K rikšėionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka, Parašė T. Vyniauskas. Verte P. B...................... ........40c.

TRUMPI SKĄITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas...........

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER SO D1E.NĘ—apie vienas de

rybas bė tralo įdomūs nuotikiai kelionės per Įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio.............................1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis....75c.
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 niet ;.

Paraše P. Žadeikis. .......................................................................(5c.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą i-’aberą-Eilipiną.

Vertė Kun. P. L. ........................... ..................................... ..... ... 15c.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas: pagal d-rą Nikolski 

parengė S. Kaimietis.... .......................    -........15c.
UŽKEIKTA .MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUT1S— 

a p y s a k a...................     -................-................K*6-
KATALIKĘ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS—parašė Kun.

T. Žilinskas....................................... ................ .........— ............—10c.
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS AIĖNl'O—Kun. Pr. Žadeikių ...................................... ... 50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS ................. ................................ 25e.
VAIKĘ DARBYMEČIUI — Rinkinėlis kalbos mokslui........... .... _....50c.
PJ-71'RU KAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas....... . ... 15e.
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas

R u s i j <» j e ...................................................................................I5c.
ŽAIDIMU VAINIKAS Satybės vakarėliams ir gegužinėms su 

gaidomis Sutaisė Matas <.ligonis ...................................... ........50c.
LAIMI'—( poema). Parašė Vaitkų-- .................................................. .>0c.
MČS| TIKĖJIMAS- Kaiškiiiimas pagrindu mūsų tikėjimo. Ver

tė -Jonas M. Širvintas..................  ........................... .............. .......50r.
POEZIJA, DAINOS IR EILĖS 

VYČIĘ HIMNAS—Paraše Aleksandravičius _ _____
BLAI\ ININKĘ HLMNAS—Česlovo Sosiiatisko ............
EGLĖ, ŽAIZIĘ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 
ŠIĘ NAKUELY 
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ 
J AI Aš PAKIRSČIAU 
UŽ ŠI LINGEI.Į 
SKYNIAU SKANUMĖLĮ 
LlGllO (latviška) ........

JEIGU NENORT, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

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

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

1

- .. . ^ JI V ■? ei*

* .. ■ i

f

,45c.
45o

...25c.

...15c. 
....5 (M) 
—30c.
„20c. 

2Oc.
...,30c.
,_..10c.
—10c.

TEATRAI
GIL1UKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas....25c.
ELGETĘ GUDRUMAS — trijų veiksmąi komedija. I’armšė Sei

rijų Juozukas .......            25e.
UBAGĘ AKADEMIJA IR UBAGĘ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą : parašė Seiriju Juozukas ........... ........................ ......................
IŠGANYMO APSl RlvlsK IAI Al—atėjimas ir gy v Vilimas ant žemes

Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis __ loe.

SNIEGAS Drama 4 aktu. Vertė Akelaitis . 40c
ŽYDĘ KA RALIUS—drama 4 aktu. 5 pa\. Vertė J. M. Širvintas 30c. 
ESI MAS 3 čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.‘‘ Parašė

Kun. L. Vaicekauskas ........ ...................... ..... ............
VISI GERI—Trijų viksmų \aizdelis; parašė E. V. __ IO.
PATRICIJA arba n<žitiėmoji kankinė—4 aktu drama. Vertė Jo

bas Tarvydas...... .............    m,.
PILOTO DUKTĖ -5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas 35c.
DKAJIos I > Germaną : 2' Eabiola -5 aktu ; 3) Liurd<> Stebuklas

4 aktų ; parašė Jonas Tarvydas _ ............... (>5c
\ AJKl, TEATRAI : dalis 1: D Pagalvok ką darai; 2> Jono lai

mė; 31 Pasakyk mano laimę; Šurinko S. K.. D. ir N.. 15c
VAIKĘ TEATRAI: dalis II: D Ištiesime paskui; 21 Antanukas 

našlaitis; Mėginimas. Surinko S K . D ir N. 15,.
MALDAKNYGĖS

I l LK1.M A\1 KĖLU,—“D-ko spauda (klos apdarais $2.30 ir $3.54)

Siųsdmni u/.>akyjiui< arba pinigu-, visuomet adresuokite taip: 
DARBININKAS

366 West Broadtvay oSuth Boston, Mass.
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x S“veikti **pa! METINIS SVEIKATOS
PERŽIŪRĖJIMAS 4

I

tik kuopos susirinkime, bet

Vladas Jedinkus

MONTELLO, MASS

*

kalbėjo darbiniu-įir pa" val,1.vl’t>s ,1!"b liu- ra;t-

\ asario 20 d.. Įvyko L. D. jinums ir 
S. Naujosios Anglijos aps-įgazietoje
krivio suvažiavimas. Daly
vavo atstovai nuo Lo\vell’io. 
La\v.rence. Cambridge, Mon- 
iello, S. Boston’o ir Nasliua 
kuopu. Suvažiavusiu atsto
vu ūpas pakilęs. Kupini 
geru noru i r, energijos gy
vai svarstė įvairius organi
zacijos ir tautinius reikalus. 
Gerk 
kini.
maldą 
vusius 
dalyvavo diskusijose 
tant Įvairins klausimus ir 
naudingais patarimais padė
jo juos išrišti.

Liūdnoji miliutą buvo ta, 
kuomet vienas iŠ dalyviu 
prisiminė mirtį mūsų tautos 
dvieju garbingu vadi]: a. a. 
J. K. Arkivyskupo Matule
vičiaus ir Dr. J. Basanavi
čiaus.
ję sukalbėjo 
tiulis perbėgo 
Bažnyčiai ir 
bus.

stra ipsniais 
pralenkė n 
bet ir lenkus.

dymo mašinomis ir prietaisais.
Be to, jis yra didis Šv. Jur- 

pala pijus rėmėjas.

Užsimokėti galima

ATSIŠA1JKIM __
VII! AMERIKbSHLIE

ČH? KLUBUS

klebonas 
atkalbėjo 

> suvažia- 
J is taipgi 

svars-

sirodo. kati koloni jose, j p 
i-andariečiai pradeda su
prasti savo vadu veidmai
niavimą ir šalinasi mm jų. 
Daugelis iŠ jų sako; '•jeigu 
mūsų valdvba imri važiuoti i 
Maskvą, laimifigos kelionės, 
bet mūsii nenuves.”

(’levelandA-l.ietuviu I’il-ie- 
[č-iii Klubas pora metu atgal 
įbuvo sumanęs stivienvti vi
sus Lietuviu Amerikos Pi
liečių klubus Į vien.-' eentra- 
Įlim; organizaciją

Visi daįvviai susto- 
poterius ir min- 

jų nuveiktus 
Tėvynei dar-i 

»

Suvažiavimo sesijų vedė
jas buvo apskričio pirm. J. 
Jaroša. sekr. S. Pilkoms.

Dienotvarkei išsibaigus 
suvažiavimą užbaigė malda. 

[ Visi atstovai skirstėsi Į 
mainus geriausiame ūpe ir 
įsu dar didesniu pasirvžimu 
darbuotis organizacijos la- 

i bui.
i1
I
I 
I

i

N ru iIic.sh i uiti a i'iniai

Gal ne visus ir svarbos-1 
uitis nutarimus čia pažymė
siu, nes neturiu užsirašęs. 
Paduosiu til$ tuos, kuriuos 
atsimenu, o kitus panrntvsi- 
te protokole.

1. Rengti du dideliu išva
žiavimu: Montello ir La\v- 
renci*. Į komisiją išrinkta 
po du iš kiekvienos kuopos.

2. Prašyti L. D. S. Centro j 
vajaus komisijos pratęsti 
vajų iki organizacijos šven
tės Šv. -Juozapo dienos.

3. Uoliau platii it f organą 
“Darbininką.”

4. Pareikštas pasipiktini
mas sandariečiu ir bolševi
kų ])riešvalstybine agitacija 
ir kartu pareiškė užuojauta 
Lietuvos valdžiai ir garbin
gai kariuomenei išvadavu
siai Lietuva antru kartu 
nuo bolševilpi ir lenku.

'Tai tiek apie 
Begalo gyvai i 
kuopi) atstovai 
portns iš kuopu 
vajaus eigą.

Pasirodė, kad
laiku ne taip .jau sunku pri- 
rašvti narį prie organizaci- 
jos arba užrašyti “Darbi
ninką.” Kuopos vajui ei 
mint žymiai pasididino na
riais. Visur alsi rado dides
nis veikimas organizacijos 
labui. Darbininkai pamatė, 
kad visokių sandariečiu ir 
bol ševikų obalsiai vra tik 
muilo burbulas ir išnaudoji
mas; kad .jie. ne tik yra dar
bininkui priešai ir pardavi- 
kai. bet kartu ir Tėvvnės 
priešai ir išdavikai. Jiems 
neapeina. kad darbininkai 
skursta ir vargsta, bile tik 
jie sotūs iš darbininko km 
vino prakaito.

Po perversmo Lietuvoje, 
darbininkai nutraukė maska 
nuo sandariečiu purvino vei 
d<» ir parodė ju veidmaims- 
tę.
nes 
redaktoriaus 
me yra

_J-kųto. • 
mas su 
priešais 
kiati Įrodė, kad jie 
gūs bolševikams, o tik prisi
dengę kita skraiste. Pasta
ruoju laiku sandariečiai ži-

dabartiniu

7?rp

DETROIT, MICHIGAN

Darbininkų susirinkimas

LDS. 2 kuopos svarbus n 
tiesinis susirinkimas bus ko 
1 <1., 7 vai. vakare.

I Prisiėjus sviirbiani reika- 
jlui mes neturime pamato 
kuo remtis norėdami statyti 
valdžiai reikala\ imus ir pro
testus klausimuose kurie lie i 
či;i mus i r mūsų brolius ne-1 
piliečius.

'Ik isybė, turime daugybę 
piliečiui klubui po Įvairinsi 
i įlieti us. ir \ Pi vra simrga- ’ 

miziioti .>ii tiksbt veikti A- i 
Įmerikos politikos lauke, bet 
veikiant pavieniu sunku vrn 
didelius darius atlikti, at
kreipti Į save kitu domę. ir 
tokiu būdu klubai tenkinasi 
lik tuomi kad turi pasisam
dė ar pasiimdavoję sau vie
tas. sueina, pasimato, ir vi- 
įsas jų darbas kad pasidis- 
■kusiioja viename ar kitame I 
j politiškame klausime, bet 
• jis mip ir lieka ant vietos, 
[lies pe^maža jėgų mieili to
liau mm žodžių.

Būtu galima išrodvti šim
tus Įvairiu klausimu kurie 
būtu galima naudingais pa- 

i daryt i jeigu mes būtume su- 
!siorganizave į stiprią visos 
[šalies piliečiu organizaciją. 
[Todėl b,r<diai Lietuviai. A- 
'imcikos piliečiai, priimkit 
pila pakvietimą rimtai ir iŠ- 
'diskiisnokit jį plačiai, išro- 
plvdami naudingumą ar ne- 

nit-'naudingumą piliečiu klubu D<‘s 
■organizavimosi ir išdestvkit 

di( uos .būdus koki*' jūsų pažiūra 
galima panaudoti prie 

šio darbo Įkūnijimo.
Visais reikalais, vpač iei- 

įpielin- gu kurie klubai formaliai 
kili- nutars prisidėti tnie šio su-, 

m.-oiemo ir organizuotis, ra- 
š) kii į (’levelando Lietuvių 
\merikos Piliečių Klubo 
komisijos narį:

. .V. J. Ttuneckas,
741G Cornolia Avė..
(’level iud. Dilio.

Pasekmingas krautuvam 
•kas nors svki i melus ima i. .
pi.venterių savo turto. .Jis 
| pageidauja žinoti ar jo biz
nio stovis sveikame padčji-

,me.

I ! 
'lin
I • ‘

ižiūrčjimui. Tiki, kad
■ anksto gerinus sužinoti
[automobiliui ko trūksta, ne- 
I e •
[gu laukti pakol sutrūksta 
j kelionėje. Bet ar tie krau- I . .
įtuvninkai ir automobilių sa- 
'vininkai rūpinasi savo svei- 
įkata ? Greičiaus laukia pa- 
;kol reikia gydytoja šaukti į 
namus, niekuomet nemąsto 
ijį savo ofise aplankyti.
Į Kūnas yra labai kompli- 
Įkuota ir svarbiausia maši
nerija bet labiausiai apleis- 
GI.

Nelabai seniai laikraščiai 
paskelbė žinutę apie siitar- 

; t į tarpe gerai žinomo biznie- 
. Iriaus ir garsaus gydytojo. 

. Biznierius mokėjo gydvto- I
įui už sveikatos užlaikvmą.

. ()
I■ Į

. šeimvnas

Ir tas pats sii automobi-
i savininkais. Reguleriai 

•duoda savo automobiliu per-
• v* IS 

ar

i. ir tuom 
reikalu buvo atkiš,-uikta su 
užklausimais Į kitu miestu 
klubus. Ani užklausimu ga- 

l ’ • i\ o vir< 50 laiškų ir beveik' 
visi atsakiusieji tą užmanv- 
mą užgyrė ir pilnai 'pritarė.

\ asario 9 d. 192i m. Cle- 
velando Amerikos Lietuvių 
Piliečiu Klubas vėl pakėlė 
■a taip svarbu klausimą, ir 
tam tikslui paskvrė komisi
ja iš penkių asmenų, kuri 
[turės būlinai klubu organi- 
jzavimn darba varvfi ir iei 
d)iis galima įkėmvti gyveni- 
;man.
i

Visi nariai nt'ikite. 
apart kitų svarbių reikalų bus 
(išduotas svarbus raportas iš [ 
L. D. S. Naujos Anglijos Aps-į 

krivio suvažiavimo.
Taipgi prašome visų, 

jaučiatės skolingi ateiti 
simokėti.

nes

• s/ Mrs. Sun
Welsley kolegiją, ir našlė bu
vusio Provincijos Prezidentu, 
Kinijoj, sako yra vadas kan- 
toniečiu armijos. Kareiviai 
klauso jos, kaip kokios kara
laitės.

I

kurie
ir už.-

J. J.

KliAŠO ŽIMT

Yat Seu, baigus
i 
i 
j 
i

i
J
I

drūtumo ir pajėgos negu 
gyvenimas reikalauja. Daug 
žmonių nežino iki kokio *■ > 
laipsnio gali Įtempti Įvai
rias kūlio dalis. Gydytojas 
gali patarti. Reikia žmogui 
saugotis mm vidutinio am
žiaus'ligų kaip tai šlapligės, • 
inkstų ligos, širdies ligos, : 
arterijų sukietėjimo, vėžio, 
ir daugelio Įvairių nerviškų 
ir protiškų ligų. Metinis 
sveikatos peržiūrėjimas dau- 
gelį tų ligų nukreipia.

c

J

j Komisi ja priėjo prie išve-1 
..limo kad geriausia ir tin 
ikamiatisia priemonė piliečių i 
iklubu suorganizavimui vra • I 
šaukti visu A.merikos pilie-Į 
čių lietiniu ir jų klubu su-1 

i važiavimą) arba seimą, ku-1 
rijime būtu galima tam :ii'-| 
k.ami planai išdirbti ir pri- I 
.imti Įstatų projektai.
; Suvažiavimui laikas 
įmatomas Liepos 3 ir 4 d., 
[nes pripuola dvi 
'šventos ir bus patogu dėle-'Imt'i 
I ......įgatants įsvaziuoli.
[ Vieta yrą nužiūrėta Ditts- 
bu rgli

■ kė-ie yra 
Jai ir iŠ visu 
[privažiuoti.

Prof. Balčikonis redagub- L 
ja A’yskupo Valančiaus pe-1 

ir jam 
trūksta “Antano Tretiuin- 

originalo.
To veikalo autentiškas 

rankraštis apie LS89 metus 
buvo prof. Volterio nusius
tas Į Ameriką “Vieiįvbės” 
Redakcijai.

Surinktomis žiniomis nė 
“Vienvbčs,” nė “Garso” 
redakcijos to rankraščio lie
tu r i. 
lukas 
rašėio

Yra
rankraštis vra pūs D-ro p. tcn ęsa,ltj ^ubai
džiulaičio gimines. Dr. An-'jr ar nutiks paimti špsoi- 

pikni-j(lžinTnitis ’hivo PViehvbės”imn snve bū-
reika |re(1:'-<t(,!'i,im prieš kun. ATi-' 

liuką, bet jis jau miręs ir sa- Į 
koma, turįs giminiu New
Britain, Conn.

Pa.siuntinvbo
dėkinga, jei kas 
Riekti žinių dei 
j rankraščio likimo.

1 ad n ron ^hsiiu ,il i n 

.1 na rikai
VVasbingtoii. D. C.
1927 m. vas. mėn. 24 d.

■ dagogiškus raštus

i
i ko pasakojimu ”

Darbiečių susirinkimas

Vasario 20 d. įvyko L. I). S. 
72 kp. susirinkimas. Atėjo 
daug nariu ir visi rinitai .svar-

istė Įvairius organizacijos rei
kalus.

Nutarta prižiūrėti sergan
čius ir vargo prispaustus na
rius. Lankytojais išrinko V. 
•Jedinjfų ir L. ITnekj. Kuopa 
sulig išgalės teiks nariams ne 
tik moralę, bet ir materiale 
na ramų.

| -r » • . . v • • . •

i \ įsi nariai siais metais no- 
Įriai moka duokles ir džiaugia
si organu “Darbininku” ir 

dova-
organu “ Darbininku” 

prisiųstomis knygomis 
nu.

Taipgi, kuopa rengs 
ką vasaros laiku ir tam 
lui išrinko komisiją.

Montelliečius subytinome

Ligšiol montelliečiai didžiuo
davosi nariui skaičiumi ir pi- 
nigiška parama. Bet mes jau 
pradedame bytinti. štai ir mes 
pasiimtom Genimi $5S..’>0 ir 
taipgi pralenkėme nauju na
riu skaičiumi.

žymus narys

t

I

Taip pat ir kun. Ali- 
įiežino apie to rank- 
likimą.
spėjama, kad gal tas

..i

T'a., nes toj a,.......
daug |>ilietiuių kili

ausi ii patogu 
Tik dar nėra 

žinios ką pasakys Pittshur°’o

džiulaičio gimines. Dr. Ali-’-
” i,m.ą pas save, 

tų kad

Kam

bus labai 
galėtu pa- 
vi išminėto

J -X REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Sereikai, Nenark. N. L— 

a p 
nuo 
Ta

1

INepriklausomybės di mos 
rašvmą gavome anksčiau 
kito mūsų korc-pondeiilo. 
mistos notaipinsinie.

jie atsilieptu.

inija I>olihn~ 
Sa jmaja

i Politinė- Lietuvių Ameri- 
p-as pilieč-iu są.jujmęa yra rei
kalinga štai Xyiiy -Alės gy 
vendami Amk'rTkoje turime 
veikti politikoje, tai]) kiip 

įveikia visos kitos iiažair.ms 
d ės tanios. Šiandien mes 
Lietuviai mažai esam žim»- 

uni Amerikos visitomem je. 
nes ii''t nrime orgamzac'ios 
-u kuria Amerikos politikie- 
• i.-ii galėtu skailvtis. Kar
le,is pa-iiaiko \ ienas kita.s 
! Į( i>;\ i-. kp ri< supranta 1 r 
gali veikti, bet ’r'f it rėdą ma< 
<»iaamzuoto kimo užii.-ikalv 
je s.avę- jatlčia-i bejėgis • r

TIKSLŪS ATSAKYMAI
Tlialcs.is. graiku fili sofa s, gyvo- 

!’■ |'•■i•■š Krislu l>r\o lal'ni protui-
• -.-.s i-- j <i>>o<!ainus ja,.: kiaušinius 
tiksliai atsakvd::vo. I’avy/džuii 
k< icfii jo klausimu atsakymai:

Klausimas: Kas . ra geriausi '’
Atsakymas: skaistybė, nes 

jos •;i.■!- • ■•< ro nepadarysi.
Kalėsimas: Kas yra

šia
Atsakymas: .Miniis. m-s n. r Pe- 

i’? ;,!!in:'i‘ v'ea pasauli apibėva.
Klausimas: K:;s - ra kngvian-

’ ■ L ’ 7

i>0

I<• m 11-

Atsakymas: Kitam duot pa'ari- 
:>u>. ’s'i iam rieke-nciiirbaiil.

Klausimas: Kas ' ra sunkiausia .’ 
Vrakymas J’aziuti pati *.i\e. 
Pats <1 ■<Iži,-itmias to filosofo oks 

las i«i;\ o pažint i pat i sa\

ne už gydvmą.
Daugelis biznieriui 

apsaugoja 
apdraudimais, 

šaut tos apsaugos ne vienas 
i buvo atsakytas dėl prastos 
[sveikatos — inkstai ligoti, 
girdis ne taip kaip pridera 
būti, arba serga kitomis li
gomis. To negalėjo supras
ti.
nas 
minavęs 

'gydvt i. 
Įpervėlai
g-a.

Per pastaruosius kelis me
dus gydvtojai 
Įgydo visokias 
[tokias, kurios 
i i'.’o pavojingos 
• išgydomos.

Koks vra gyvenimas be 
sveikatos? Bot kiek žmo- 

piiu pamąsto apie sveikatą 
sveikais būdami ? Žinoma, 
nereikia susirūpinti apie 

įsvi ikatąi, bet svarbu apsipa- 
jžinti su brangiausia iš visu 
Imašinerija, suprasti tos ma
šinerijos silpnumus ir steug- 
itis juos sudrūtinfi.

Dimk gydytojui rogule- 
[riškai peržiūrėti akis, ausis, 
juosi, dantis, odą. širdį, plau- 
[č-ius. rankas, kojas ir visas 
■kitas kūno dalis. Kiekviena 
kūno dalis turi daugiatts

sa v< >
gyvas- 

Bet pra-

Bet jeigu tokias šeiiny- 
gydvtojas būtu išegza- 

galėtii iš anksto 
Kartais žmonėms 

pranešta, kad ser-

Mūsų “Rytui,” ar skaitai?
Ne kas kitas, tik mūs “Rytas” i 
Vis Įdomiai prirašytas. ;
Nes jis visa girdi, žino
Ir visur teisybę gina
Korektingai, liet griežtai. •
Nejau “Ryto” neskaitai?! 
nistracija Kaune Ožeškienės gt.

Nr.. Litliuania.o 
• >

3

Prenumeratos kaina:

v

pasekmingai 
ligas, net ir 
praeityje1 bu- 
ir beveik liu

Pristatant Į namus metams 
62 lit., mėn. 6 lit.

Siunčiant paštu metams 50 
lit., mėn. 5 lit.

l'žsieniuose metams KM) litu, 
mėnesiui 10 litu (Vokietijai, 
lasti.jai ir Latvijai taikomas 
Lietuvos tarifas)

‘‘Pyto" Redakcja ir Admi-

-----  J
Retoj lietuvių šeimynoj no« 

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumų, kuriame yra 

i Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. ’ Kiekvienas laikąs save 

J tikru lietuviu, patriotu priva- 
jlo turėti tą Lietuvos Albumą.
i Kaina $3.50.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston. Man

Lietuvių Darbininkų Sąjungos apskričiams ir kuopoms reikalaujant

NAUJŲ NARIŲ IR SKAITYTOJŲ VAJUS
K

Metė skaitė j u šlamšta, 
sulig paties sandari ei u 

pasakymo j;1 
50 nuošimtis m< Iii. 

sandariečiu snsidėji 
.aršiausiais Tet viiės 

; bolševikais dar aiš- 
v:a Iv

• r'

Pratęsiamas iki musų organizacijos metines šventes
1 —_ _ • _

Sv. Juozapo Dienos,Gegužes 8 d. 1927
Tad prašome visų darbuotojų dar su didesnia energija stoti į šj kilnų ir išganingą darbą.

Mik
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I
igeriaias gaudyti. Juošap

’ .Filą de Pairu jo

LIETUVOS KAIME

Naujausi laiveliai Camden, N. J. prieplaukoje sargybai, bi 
laistys “ginger ale’iu.”

■■■ •

dalyviai atsistoję • sušuko 
tris karius valio! Lietuvos

Dalyvavo apie 350 atstovų.

Antrasis Katalikų Seimas 
, Naujoje Anglijoje įvykęs 

So. Boston’e vasario 22 d. 
subytino ne tik pereitų me
tų seimą, bet tur būti ir mū
sų organizacijų metinius sei
mus. Gerb. kun. J. Ambo- 
tas: KAt. Federacijos Cen
tro pirmininkas pasakė: 
“Šis seimelis (aš nevadin
siu jo seimu, nes mes turime 
metinius visų organizacijų 
seimus) ne tik padarė kele
tą svarbių nutarimų, bet 
taipgi suteikė mums daug 

- gerų ir sveikų -minčių iš
klausius gerb. prelegentų 
skaitytus referatus.”

Nuo ankstybo ryto plaukė

skaityti referatą gerb. advo
katas A. Mileris iš Worces- 
ter? Prelegentas gyvais bruo
žais nušvietė Lįetuvtas eko
nominę ir politinę^ padėtį. 
Padiskutavus paliktą rezo
liucijų. .kpmįsįjai. ,patiekti 
tam tikrą rezoliucjj<j. Seimo

Klausimas^ &r <Gudaš, 
buvęs , toks patriotas, Bažny
čioj ir Tautos veikėjas^ būtų 
pasidavęs Metodistų kirkuždi 
vergauti T '» ■ 1
' ■ Maigis
Cicero, III.

PAAIŠKINIMAS DĖL V
VELYKINĖS

ĄTS. Buvo pasidavęs, bet 
jaik iš vei-gijos paspruko? 

'■ •, : t f . . , . . ,
* * *

' i; • ’ . I
. Klausimas: Dar karo metu 
pastebėjai! žinutę, būk tūlas 
generolas Klimaitis su 35 tūk
stančiais Lietuvių kareivių Sų-

valdžiai ir kariūdniėnei' ii' ‘mušęs bolševikus' ir traukęs
pagiedojo Tautos Himną. , •

Gerb. Kun. K. Urbonavi
čius skaitė referatą “Pašai

piuos draugijos.” Prelegen
tas išrodinė j o, kad mūsų pa
šaipūnėms draugijoms rei
kia reformuotis ir ieškoti

ant Minsko. Ar ta kariuome
nė prisijungė prie Lietuvos, 
kuoįuet Lietuva tapo laisva? 
ar tas pats Klimaitis yra Lie
tuvos valdžios suareštuotas.

Pinavijas

būriais atstovai So. Bosto- ngujų narių jaunimo tarpe, 
nes kitaip joms gręsia pavo
jus. Palietę ir dvasinį klau
simą. Kadangi visi refera
tai tilps “Darbininke,” tai 
skaitytojai turės progą susi
pažinti su svarbiais klausi
mais.

Gerb. kun. V. K. Taškūno 
referatas apie spaudą buvo 
gražus ir turiningas. Nuro
dė, kad katalikai turi ne tik 
patys skaityti laikraščius ir 
knygas, bet taip pat juos 
platinti. Šluoti lauk bedie
vių spaudą. Spaudos klau
simas suidomino visus. Da- 
lyviai ieškojo būdo apšvą- 
rinti lietuvių darbininkų na
melius ir juos papuošti ge
rais katalikiškais laikraš
čiais ir knygpmis. Apie tai 
jau prisiminė “Darbininko’ , 
redakcija seimo .aprašyme.

,. Be. bendro . įronto .fya&alĮ- 
kai yra bejėgiai atsilaikyti 
prieš šėtono agentus. Tuo 
klausimu plačiai referavo* 
gerb. kun. J. Švagždys. Jis 
sako, kad veltui būtų kalbos 
apie spaudą ir kitus, kad ir 
labai svarbius klausimus, 
jeigu mes būsime pakrikę 
kaip grigo bitės. Mums rei
kia stiprios vienybės ir su
tarimo — reikia generolų. 
Išsidiskusavits visi priėjo 
prie išvados kad Federaci
jos valdyba tai mūsų vadai 
— generolai ir mes jos turi
me klausvti ir sekti.

. —... . * ‘ ; -5 .

Buvo ir keletas kitų svar
bių kiaušinių, bet juos pa
matysite protokole.

Pažymėtina, kad diskusi
jose dalyvavo didelis skai
čius dalyvių, ko ligšiol ne
pastebėjau kituose mūsų sei
muose.

Reikia atiduoti garbės žo
dį seimo rengimo komisijai, 
kurios pirm, buvo kunigas 
V. ~K. Taškūnas už plnnin 
gai prirengtą seimui dieno
tvarkę.

Delegatų buvo iš Massa- 
chusetts, Uonnecticut, New 
Hainpsbire, Rhode Island. 
New York ir Dlinois.

Dvasiškių buvo 13. Taipe 
skaičiuje iš-tolimesnių kolo
nijų buvo šie: kuri.'P. SąU’ 
nisaitis, Tėvų Marijonų į- 
Maliotinis^ kun. J. VaĮ^iitie^ 
jus, IVaterburio liet, klebo
nas ir kun. J. Ambotas, 
Hartfordo lietuvių klebo
nas ir A. L. R. K. Federa
cijos pirm.: kun. Daknvs, 
Niagara Falls lietuvių kle- 

“Tiesos Aidų” re- 
Sąfašą kitų da-

nan.

9 vai. lyte prisipildė Šv. 
Petro lietuvių bažnyčia iš
klausyti šv. Mišių ir atiduo
ti pagalbą įnirusiems tau
toj vadams. Mat tą dieną 
buvo laikomos mišios už a. 
a. Arkivyskupo Matulevi
čiaus vėlę. Iškilmingas, mi
šias laikė gerb. kun. K Ur
bonavičius su asista. Diako
nu buvo gerb. kun. V. K. 
Taškūnas, subdiakonu kun. 
F. Strakauskas. Po mišių 
pasakė gražų pamokslą kun. 
V. K. Taškūnas.

Po mišių visi traukė į pa
rapijos svetainę. Pusę vie
nuoliktos prasidėjo seimas. 
Gerbiamas kun. Taškūnas, 

.___ seimo renginio komisijos
narys afidarė ir pakvietė L. 
D. S. Dvasios vadą gerb.

- kun. F. Jurg atkalbėti mal- 
aą. Susirinkę atstovai sku
binosi paduoti mandatus, 
kad gavus teisę formaliai 
dalvvauti svarstvmuose.•L _ v

Mandatus priiminėjo ir 
juos tvarkė komisijos nariai 
V. Kudirka, J. Versiackas 
ir J. Jarosa.

Seimo vedėju išrinktas A> 
F. Kneižys, padėjėju V. 
Kudirka, raštininkais ponia 
Ciūnienė ir J. Versiackas. 
Rezoliucijų ir įnešimų ko
misija: kun. J. Švągždvs, 
J. 'Smūgis, P. Kudirka, J. 
Jafosa. - ■1 T"

Referatas.

. Išrinkus prezidijumą pa
kviestas gerb. kun. F. Juras 
skaityti referatą “Mūsų jau
nimas.” Kadangi referatas 
jau tilpo ‘‘Darbininke,” tai 
palieku spręsti.kritikams, o 
tik pasakysiiL_tiek, kad .sei
me sukėlė daug gyvumo ir 
diskusijų. Tuo klausimu su
sidomėjo visi, o ypač jauni- 
mas, kurio šiame seime bu- 
vo daug. Čia gimusios pa
neles ir jaunikaičiai išrodi
nė jo priežastis delko šioje 
šaly' mūsų jaunimas nutaus
ta ir ką turime daryti, kad 
juos patraukąs. Geriausias 
vaistas jaunimui, tai spor
tas. ____

Westfield, Mass
ATS. Žinutė buvo klai

dinga. Nebuvo jokio gene
rolo Klimaičio. 1917-ais me
tais buvo daromi bandymai 
tverti rusų armijoj atskiras 
Lietuvių vienatas. Smolens
ke organizavosi Lietuvių at
sargos batalionas, Valke — 
Lietuvių raitelių eskadro
nas, Kaukaze'— artileristaL- 
Skaitlingiausias turbūt bu
vo taip vadinamas Atskiras 
Lietuvių Batalionas, bet li
tas nebuvo. skaitlingas. Ko
vo 15-tą, kuomet bolševikų 
verčiamas batalionas išsi
skirstė,-jame tebuvo tik apie 
800 žmonių.

' Į kitus Tamstos klausi
mus čia neatsakome, nes at
sakymus- galima rasti bet 
kuriame Lietuvos istorijos 
vadovėly: .

* * *

‘ Klausimas: Kas gali kištis į 
7Tdr6SrrėikalTC?*:Ar tik Bažny
čia, ar ir pasauliniai žmonės ir 
organizacijos?, ,_-_r : ?

ATS.: Čia reikia atskirti 
du klausimu: 1. Kas turi 
teisę pasakyti ir kas gali ne
klaidingai pasakyti, kas yra 
dora, kas dorai priešinga? 
2. Kas .turi rūpintis,kad žmo
nės dorai gyventų? kas turi 
pareigos perspėti nuklydu
sius nuo doros kelio etc. ?

1. Dievas duodamas De- 
šims įsakymų apreiškė, kas 
yra dora, kas nedora, 
davė Katalikų Bažnyčiai 
neklaidingą autoritetą spręs
ti, kas dora, kas nedora. To
dėl tik Katalikų Bažnyčia 
ir tegali neklaidingai pasa- 
kvti, kas vra dora, ir kas 
nusikaltimas prieš dorą. 
Niekas kitas tos teisės lietu- 
n.

2. Netiktai kiekvienas ga
li, bet yra tai šventa kiek
vieno kataliko par-eiga dėti 
visas pastangas, kad kiek
vienas žmogus elgtųsi sulyg 
katalikiškos doros principų. 
Tai jau nėra “kišimasis” į 
doros reikalus, bet pareiga 
ne tik Bažnyčios bei kunigų, 
bet kiekvieno kataliko, kiek
vienos katalikiškos organi- 
žac^jttS ir laikraščio.

L (

Žiemos ūpas. Vdgis, kurio nepa
gausi nei nubausi. Kur dingo kraš
to milijonai. Nelinksmus g*amtos 
šposai. Žmogus pasilieka žmogum.

Ši žiema Lietuvoje nėra 
šalta nei snieginga. Nuo pra
džios -advento kiek" pasnigo.1 
tai tas sniegas ir dabar te- 
bebaltuoja, kad ir nebevisas, I 
tuom patim kaimiečiai tebe- 
vąžinėja. Gamta ištisus du 
mėnesiii nepridėjo nė per 
pirštą. .Gi dabar tą patį vė
jas baigia sulyti. Šaltis nuo 
liauju pietų vienodas, ne
daugiau dešimties laipsnių 
R., bet atadrėkip; irgi nebu
vo. Monotoniškai gamta, mo
notoniškas kaimiečio ūpas. 
Jau -ir taip lietuvis niūrus, 
o dabar ne tik niūrus, bet 
ir šiek tiek susirūpinęs. Ke
lių paskutinių, metifTiedėf-”

ki

li- 
Ne

linai atpigo... Še tau ap
skaičiavimai, gamta priga
vo ir pasityčiojo!

Tačiau 
žmogum, 
[nuleidžia 
na.

— ;i r nru
Kodėl aš Seimelyje išreiš^ 

kiau^avo patyrimą, kasi! 
prižiūrėjimo pašaipiuose 
draugijose narių, kad 
vienas neapleistų Velykinės 
Išpažint ies. .iri 
Kadangi ten buvo diskusuo* 
jania apie patobulinimą pa
talpinių draugijų katalikų^ 
tarpe, kad išvengus Įjiibrio- . 
vimo jų tarpan bedieviško 
gaivalo, tai - aš striki nori į- ; 
rodyti, jog ūūtų -bergždžias 
darbas - vieni tik pridaboti 
narius, kad jie nors vieną 
kartą i metus taptų tobu
lai^. Tai Kristaus žod^ai: 
‘-‘Jei nevalgysite mano kū
no ir negersite mano kfau- 
jo. neturėsite gyvenimo _ $a- ■ 
vyje” neturėtų reikšmės. 
Nors Bažnyčia toleruoja ir

II

Kad palikins užsienio ba
lanso aktyvumą—reikės at
sisakyt nuo viso to, Ije ko 
galima žmogui apseit. Rei
kėtų nieko nepirkt, ką pas 
save galima pasidaryt.,Taip 
tai taip, bet jau mūsų žmo
nės paprato netaupyt pini
gų. Valdininkų didžioji da
lis algų nueina į užsienius 
įvairiems nebūtiniems daly
kams. Dėl to, žinoma šalis 
kenčia, biednėja. dar-didės-(drebėti. ‘ Mūsų ateitis gyvū

ne* pinigų Stoka jaučiama. Ilininkystėje — sako ūkinin- 
Viskas nebūtų taip blogai, kas — tik gyvuliai duoda 
kad gamta tokių nevykusių aiškų pelną ir jie gerina ū- 
šposų neiškrėstų. Gamta jkį, nes įkrečia mėšlu, 
mūsų kaimietį yra ne kartą 
skaudžiai o skaudžiai apvi
jusi. Ūkininkas sėja nema
žai dobilų, prisėja linų ir 
kitokių javų. Na. šiemet 
tai turėsiu pašaro, bus kar-

_ • V' • v — 
vck isstse 
ninėn tik grūstai pilnus in
dus pieno! Užaugs linai: jų 
šiemet dvigubai tiek prisė-

žmogus pasilieka 
Jis taip greit ne
mukų, nenusimę- 

Suka sau galvą, kaip
čia prigimtį nors dalinai 
apėjus, jos nevykusių šposų 
išvengus. Dabar ne retas 
kaimietis galvoja: gana per
daug pasitikėti javų der- 
liunij linų pelningumu. Ir 
dažnai jie gali neužderėti, 
nejaugi laukiant geros'•va
saros taip ir turi amžinai

v -

tuos katalikus, kurie tik vie- ‘ 
na kartą metuose, eina prie ' 
sakramentų, tąčiaų^ ji truk- /■ 
šta .ir ragina kunigus, kad 
aiškintų žmonėms kuotan- 
kiausia eiti, ir tik tokiu bū-^ 
du gali tapti sąžiningais ka- j 
tulikais ir dorais draugijų 
nariais. Buvau liudininku . ? 
tokių pašalpinių draugijų £ 
narių. kurie keikė draugiją, 
kad juos verste vertė eiti iš- 
pažinties bent kartą į me- ^ 
tus. Jis eina tik tarti, kad 
nenustotų ligoje pąšelpos. | 
Tokie nariai tik šventvagjys- 1 
tę papildo. Tūkstantį kar- ? 
tu būtu geriau jiems .visai J 
neiti, negu vieną šventva- -J 
gystę papildrii! Ar . _ _ 
ar kitaip, tokie neturi' t&ė- j 
jimo. Kaip parodo- ’ siato 
kmgbjė “TANKIOJI 
MUNIJA,' ’ apaštalinis' mi;. < 
sionierius.. ir laike misi jų 
klausomos ir taisoinos išpa
žintys, tai daugiausia švent- . 
vagysčių papildo tie, kurie 
tik kartą į metus eina prie 
sakramentų. Todėl draugi
jų valdylios daug geriau .pa
darytų. kad pritrauktų na-

i
. »a

. Pa
šaro kad ne šiokio, tai. tur
kio daug lengviau prisiga
minti nė javai užauginai. 
Reikia daugiau geni pievų 
ir ganyklų, šakniavaisių bei 
pašarinių žolių. DanaL irgi 

a- (panašiai skurdo, kol liepa- 
keitė žemės ūkio kriptiėta: 
dabar gi danai' gauną’ sinū 
tus milijonų už sviestą, sū- 

jau, kad ir toki kaina, kaip Irius, kiaušinius ir kiaules, 
gyvena

v • čia

z

Hius gerokai ištuštino aruo- 

tiems tiesiok iššluostė. 
kišenę prisiėjo išverst, 
vieni aruodai ir kišenės dv- 
kos: ir daržinės šiemet ne 
tik be dobilų, bet ir be ru
gienių šiaudų. Tvarte gy
vuliui sumažėjo, nes kaimie
tis dar apie Visus Šventus 
vieną kitą žalmargę turgim 
išvedė ir už 
dui atidavė, 
gailėdamas, 
ir ūkyje būtų pravartu. O 
ir tas kurios liko tvarte, pa
sišiaušę. apsivėlę.. neperso- 
čiausiai priėdusios: pieno iš 
jų daug if nemanyk išmelž
ti. Žodžiu kas tai apvogė: 
apvogė visiis: ūkininko ki
šenes. aruodus, daržines, .gy
vulius ir dar žmogaus ir gy
vulių pilvus. Apvogė. l)ėt 
kur vagis? Kaita pavyks jį 
sučiupti ir nubausti?

Seimas biudžetą kieR l)ė- 
įmanydamas trumpino: ap
karpė nuo visko po biskį ir 
daug.__ Susirūpino neistleis-
ti ^užsienio prabangos da- 
y ų. Kiekvienas tikras pa
vijotas randa tikslinga iš

leisti įnigns tik* produktin- 
gieins reikalams, tiems rei
kalams. kurie nepraryja ka
pitalo. bet grąžina ir dar mj 
nuošimčiais. Bet ir čia, ži- ii r
noma. yra išimas. ^Mfisų pil
vas. negali sakyti, kad būt 
labai produktiugas organas, 
tačiau. jis nežiūri Ąr, jis už- 
dirba ar ne, duoda pęlrią ar 
tik nuostolius; jis vis vien 
reikalauja savo, kad ne ru- 
giimės duonos, tai pusiau 
miežienės ar bulbių. 
ne sviesto,

1 užlmltvtos 
kės.

H “.r ? '1XU0 lOfcUOUUU

. Norwoodietisf(jus mūsų ūlniiiiiko:

.* _ "I—J ?*1 -v-k ’
JCIU* rkctvt u ūmi įvynuu t f j ;

perna.i — ° niaž bus ir brau-* 
ginu — bus pinigo... bet... pertekliuje, nors ir 
nepasisekė: Dobilai iššalo, ten Dievas tas pats.

Jie sočiai valgo ir
ir

kalbėjo maldą.

šimtą litu žy- 
Atidavė. nors 

nes pigu buvoJis

turi .būti.

I

U

1

Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 
gerovėje be mokytų vyru ir moterų. Kiekvie-
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių

Pasibaigus diskusijoms ei
ta pasistiprintu Vietos Fą- 
dęnicijiisskyriaus.kiiniisija. 
kad nenuvarginus atstovu 

‘parengė ant. vietos pietus. 
Buvo lietuviškų skilandžių 
ir kitokių gardumynų.

Puse ant ros prasidėjo ind
ra arimo sesija. -

(ierb. kun. K. Vasys at- tarnas ir 
Pakviestas daklmiiis.

lyvių pastebėsite protokole. 
Viso su svečiais galėjo būti 
apie 350 dalyvių. įvairumas 
buvo didelis — buvo jaunų 
ir senų: inteligentų ir pa- 
prastų. darbi 1liukų .V i s i, kai p 
vienos šeimynos vaikai, gra
žini ir rimtai svarstė Įvai
rius klausimus.

Pasibaigus seimui vieni 
skubinosi į namus, o kiti pa
siliko Federacijos skyriaus 
surengtame vakarėly, kuris 
buvo toje jHičioje salėje.

Kad 
mėsos.- jjii nors 
sriubos ar varš-

.tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia
* nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj.

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

B

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai

Kaina $3.50
. užimti paveikslais

Užsisakykite

‘DARBININKAS”
866 west Broadvay South Boston, Mass.

gt 

l iūs lankyti susirinkimus-ir . | 

kad keturis ar bent tris kar
tus Į metus nariai eitų prie j 
sakramentų: daug būtų .
lengviau ir kunigams, .nes ; 
su metiniais dažnai po pusę 
valandos turi užtrukti; o __ 
bertainiirius galima išklau- ■; 
syti į pusę valandos šešis ir - ~ 
daugiau. Apie šį dalyką būt, J 
galima daug rašyti, liet už
teks tuo tarpu tiek.

P. S. t

T—F

| Jei plaukai slenka? 
t Naudok

$1,000,000 
užmokėjome kad 

sustabdyti 
Šalčius 

l~žn»oltčjon» >1.000.000 už HiH’t 
cnrn Rromide rlr-ko, "ktH tai
r/nti^ids l>ū4a« gvdyt ii,
Hill’s Saki į £» valandas. Jis
nulaiko j 3 diennš. -

Veikia pilnai.. Netik -ui’tr.bdo 
i>rt išm.'tn h»uk jo nnoius. Poli 
viduriu.* — ikrina \ i»< kėn*. Jis

gaivint 
A*lti* dahrka* rimta*.

?in pritinsti*** jmriHa. vir# l.M.OOb. f 
dčkite ir jft* kurtu N
tr jam pakibti. Sutaikykite ji «U 
Turėkite po ranka. K no 
ęra<p’it. tuo grri.'inb kalviai bun 

i»O’ »ptirk<H parduoda Hill**.
Tikrai Gauk
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DETROIT, MICHIGAN ROCHESTER, N. Y.
Koncertaic r
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Vasario 6 d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj įvyko kon
certas. ljaiuavo j t-lė-- J oze v sa
kaitė ir p. Kudirka. Abu. ar
tistai pasižymėjo gerai.

Vasario J3 d. toje pačioje 
svetainėje Įvyko p. Čižauskų 
koncertas. Apart pp. čižaus
kų dainavo ir vietinės solis
tės p. M. Širvaitienė, p-lės A. 
Sitkauskaitė, S. Lukšaitė, p. 
A, Medonienė ir P. Valiukas. 
Programa buvo graži ir įvairi.

Pagerbė korą

Vasario 6 <L gerb. klebono 
kun. J. i'asakaičio inicijatyva 
buvo .-siengta vakarienė "pa- 
gerbimui vietos parapijos koro: 
Apart kori"tii buvo keletu 
svečiu.

i r

Prie skanių valgiu šv. Ceci
lijos keras, p. K. Bazini vado
vaujant sudainavo keletą dai
nelių.

v

>

Nepriklausomybes diena

Vasario 16 d. A. L. R. K. 
Federacijos skyrius surengė 
prakalbas ir koncertą paminė
jimui Lietuvos nepriklausomy
bės dieną.

Žmonių jiilna svetainė. Kal
bėtojai gerb. kun. L Boreišis 
ir kun. Misiavičius gražiais 
vaizdais pažymėjo tos dienos 
reikšmę ir taipgi nušvietė Lie
tuvos reikalus ir jos padėtį.

Koncertinė dalis programų 
buvo gera ir patenkino visus.

Kalbėjo gerb. klebonas kun. 
J. Kasakaitis. Jis savo kalboje 
pažymėjo kovo nuveiktus dar
bus parapijos labui ir kitų dar
buotojų triūsą ir pasišventimą. 
3’aipgi kalbėjo varg. K. Bazys. 
V. Danielius. J. Rabanikas. T. 
Taluikis. P. Kraujelis, P. Pi
kulius. Visi dėkojo šeiminin
kėms už skaniai pagamintą va
karienę.

šeimimininkėmis buvo l)ir- 
sienė. Levickienė. - A'ilimienė. 
Paliulionienė ir Stasaičiutė.

Ant. Žiemys
r

Bedarbe

Šioje kolonijoje didžiausios 
automobilių dirbtuvės vos tik 
juda, 
čius 
kito <

Bedarbiai! ja nei ų skai- 
didelis. Todėl, nevažiuo- 
čia ieškoti darbo.

V. M.
C

DETROIT, MICH.
1 aetuvos nepriklausomybes 

diena- paminėta gražiai. F.vsLę- 
racijos skyriaus surengtame 
vakare programa buvo įvairi. 
Žmonių daug. Nemažai grįžo 
atgal, nes į svetainę jau netil
po. Publikos ūpą Kiškį paga
dino Dr. lonikaitis ir Dr. Ma
tulaitis su savo sandarietiška 
kailiu. Visgi proh'si.ionalam’ 
toki kalba nedaro garbės ir 
kiršina lietuvius. Nežino
dami aplinkybių dėlei kuriu į- 
vyko perversmas argi galima 
remtis sandariečių melais, ku
rie į Lietuvos reikalus žiūri 
per bolševikų akinius.

Adv. J. Jenialiopis daktaru 
kalbas atitaisė tik‘rai advoka- 
tiškai. Pasmerkė samia l iečiu 
ir bolševiku laikraščius už 
šmeižtus prieš Lietuvą ir jos 
valdžią ir ragino vi>us prie 
naudingo darbo Tėvynei.

P-nia M. širvaitienė puikiai 
sudainavo. Publika nosigailė 
jo jai “katučių.“

Gerb. Šv. Petro pa rupijos 
klebono kun. Mis -vičiaus kal
ba sujudino visus. Gražiais ir 
patrijotiniais žodžiais sužadi
no Tėvynės inkilo Ji- prisiriši
mą prie jos.

Palinksmino publiką p nia 
Medonienė sii smuiko solo.

Stipriu ir gražiu balsu suža
vėjo visus p. Kudirka. Taip ui 
ir p-lė Joz.evskaitė.

Gerb. k’in. !■' .Boreišio kai 
-ha apvainikavo vakaro pro
gramą.

Pabaigoje puikiai išlavintas 
Šv. Antano parapijos choras 
p. Olšauskui vadovaujant su 
dainavo keh-fų dainelių.

Buvo kolekta labdaringiems 
tikslams. Kiek '•minko man 
neteko sužinoti. Gal patvs ren
gėjai apie lai parašvs.

ROCHESTER, N. Y

Metinis mitingas

Luvusiami* parapijos mitin
ge (kada?) kilo gražus suma
nomas statyti naują bažnyčią. 

■ > seną paversti mokykla ir 
svetaine.

(’ia yra daug jaunimo, ku
ris nesant parapijinės mokyk
los blaškosi ir žūsta kitatau- 

bangose.
Sumanytojai šio gražaus ir 

kilnaus darbo pradžiai aukojo 
i>o $209 ir šimtinėmis.
Tikimės, kad Šį sumanymą 
parems ir biznieriai. Tada, 
lai turėsime tikrą tautos židi
nį. kur mūsų vaikučiai bus 
auklėjami mylėti Dievą 
vyne.

Dievuliui padedant, 
darni darbštų kleboną,
užmanymą be didelio vargo į- 
vvkdinsime.

'•III

ir Tė-

Vasario 20-tą, 1927 m., šv. 
Juozapo Auditorium. L- Vyčių 
7-ta kuopa ir Parapijos Kuras 
surengė labai gražią operetę 
"APKALBOS ir MEILĖ.” 
po vadovyste Gerb. R. Alek
sio.

Visi savo roles atliko labai 
gerai.

Paulina ir Kaulas prijuoki
no publika. Paulina toki 
smarki ir darbšti mergina, o 
tas Rauliis niiLo daugiau ne
žinojo tjk miegot. Jaunimo 
žaislai ir Paulo “Noriu Mie
go” ir “Oi, čiūčia liūlia.“ pa
linksmino publiką.

Jur-Cl’žaUskų koncertas šv. 
gio pa r. svetainėje, 13 vasario 
pasisekė kuopuikiausiai viso
kiais žvilgsniais.

PUIKIOS NAUJOS GYDUO
LĖS DĖL SENŲ IR 

JAUNŲ

Ji Veikia Kaip Magija ant 
Silpnų Nervų Prasto Miego, 

Prasto Virškinimo ir 
Praradimo Apetito

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI

1 u rė
mės SI

Ant. žiemys

HUDSON, MASS.

O tos “kūmutės,“ “kaimo 
laikraščiai,’ Barbora ir Mag
dė pripasakojo visokių žinių 
apie Paulauskų naują merginą 
Rožę ir apie kitus atsitikimus.

Lošėjai buvo šie: Paulaus
kas. ūkininkas — Petras La- 
za u sk as; Pa u 1 aus k i enū—p -n i a 
Stefanija Sapranienė; Jonas— 
ii] sūnus, Antanas Dulskis; 
Paulina, darbšti mergina—Ve
ra Mažeika; Paulas, tinginys 
bernas — Mikas Verbickas; 
Rožė — Adelė* Žiburiutė; Bar
bora ir Magdė, kaimo laikra
ščiai 
Stella 
OI ga 
ti 
na Pacauskas. Marcelė Andri- 
kis. Stella Paulauskas, Elena 
Stadalninkas, Petras Mažeika, 
Kazys Sakalas. Antanas Zub- 
ras. Viktoras Veturis. Juozas 
šervila ir “šiauriai ” muzikan
tai—Juoz. Mažeika ir Charles 
Stirbaitis.

Dainos buvo — “Oi. eisiu, 
eisiu“ ir “Vai. darbe, darbe” 
— Paulas; “Kur tas Šaltinė
lis” ir “Rožės” — Paulaus
kienė; “Vai močiut, močiute 
mano”—Jonas; “Saulelė rau
dona.” “Kaipgi gražus, gra
žus rūtelių darželis.” ir “Dul; 
dul. dūdele“ — Rožė; “Miel’s 
tėveli Rožė ir Jonas. .Jau
nimas — “Išauš vasarėlė.“ 
“I’ž jūrių marių,” “Oi, čiūčia 
liūlia.” “Tu mano mergelė.” 
“Ant kalno karklai siūbavo.” 
“Oi skauda galvelę.” “Aš 
vėjau vištą.“ ir “Lietuva 
vyne mūši].“

Visas pelnas šio vakaro 
skirtas naujos mokyklos nau
dai.

4 »

— Ona Juodsnukis ir 
Morkus; Jaunimas — 

Gečionis. Bronė Petrai- 
Josefina Šervibenė. Josefi-

Sąjungiečių pramoga
Šios kolonijų'- moteiys yra 

veiklios. Susispietusios į A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 43 
kuopą, rengia įvairias pramo
gas.

Vasario 12d. surengė balių, 
kurio pelmi paskyrė nelaimės 
patiktai lietuvaitei, neseniai 
atvažiavusiai iŠ Lietuvos.

Prisirinko daug žmonių ir 
visi gražiai linksminosi.

Xuo Šio baliaus liko pelno 
$71 su centai.'.

< ieraširdžiai žmoneliai aL 
janle lietuvaitės nelaimę ir ją 
savo atsilankymu i balių ua-

I

i elne.
Daugiausia pasidarbavo są- 

'iingiečiu kmtpos valdyba, o 
ypač pirmininkė. I’ž tą joms 
priklauso pagarbos žodi'.

Sąjungietės yra čia pavyz- 
ąl/iit vi>om< dramjijoms ir 
. kuopoms, 
j Valio sąjun^i' tė, 

Lietuvos tautietės!
V. J.'

I 
I

Svetainė buvo kupinai pri
grūsta. kas liudija kad lietu
viai myli dailę ir meną.

Čižauskai atliko savo pro. 
gramą tikiiii artistiškai. -Jie 
drąsiai gali užimti vietas pa
saulinių dainininkų.

P-nia M. Širvaitienė jiiriuu- 
tinė pasirodė ant scenos ir la
bai gražiai ir jausmingai iš
pildė dalį programo, ką pa
tvirtino tūkstančiai rankų plo- 
jimų.

P-lė S. Lukšaitė, kaipo jau
na mergaitė, pagirtinai išpildė 
savo užduotį, ypač gražiai dai
navo vieną ilgą ir sunkų vei
kalą už ką buvo apdovanota 
bukietais kvietkų. Ji bus 
žvaigždė dainų, jei toliau la
vins savo balsą.

P-lė A. Sitkauskaitė gražiai 
pianą paskambino.

J. Valiuką^ yra mūsų tikra# 
Caruso. Dainuojant ką tik sve
tainę nesugriovė savo balsu.

P nia A. Medonienė yra ge
ra smuikininkė ir gerai išpil
dė vieną klasišką veikalą.

Kun. J. Čižauskas mikliai 
akompanavo visiems artis
tams.

Gaila kad mūsų svetaine že
ma. neturi skambėjimo ir la
bai sunku joje dainuoti.

Taškas

PATERSON, N, J.
Teatras

tu-
tė-

pa-

“K.”

S!0UX CITY, IOWA
Varg. E. šlapelis Apleidžia 

Koloniją.

Labai apgailestaujame kad 
mūsų vargoninkas gerb. p. 
Šlapelis jau apleido šią kolo
niją. Jis buvo čionai apie ke
tinius audus ir daug nuveikė 
parapijos ir tautos labui. Sun
ku buvo su juo skirtis. Ne
pamiršime jo nuveiktus dar
bus ir linkime jam kuogeriau- 
sių pasisekimų visur ir visa
me.

Dabar pageidaujame kad 
kitas vargoninkas malonėti] 
čionai atvažiuoti ir užimti p. 
Šlapelio vietą. Turime du ge
rai išlavintu choru, 
gerus dūdų vargonus, 
orkestrą. Todėl labai 
me kito vargoninko.

Iill'i'-l opės 

t v 111 h»n . 

,i paleli-.’. 
I'el ••ilp- 

nras.
. i-pii: iin<. 

\ a! ■ 
;.\i|itoliu kaip šios, 

iai ir \ei!.ia ;iei- 
i ueleži li’l kraii- 

oer\ u. \ ra tai i kti.
'tiu'ražilia pep. eiiei-įti- 

nit- iIpii'ieUis ner\ aais 
a t hlltla \ o ja ra Iii lotią 

nuolatiiiius nertus ir 

spėką g.iiioeaiis -i M’iiitne. 

gą. uera ape- 
jintij 

eiitiiziaznio. ambicijos ir 

: nesijaučiate gerai, jus 
au ir sa\o draugams, 

i-Tone barni.' nia. Va r- 

ieigu ius 

likusį 

jis atiduos atgal 
i 'l'one ži- 

< tokiuos,* it- 

ap 
tiekorius garantuoti ir grąžinti pini

gus. jei kas neuž.sigatiėdina. Jn< yra la
ba: malonios vartoti ir ius gillin* gnu-' 

ii visa:t: menesiui už lolerj. Rekomen
duojamos ir pardavinėjamos nas visus 

gerus aptiekorius.

Sktiit.vtojai šio laikfnšėio 

Kaip ■kisižitios apie ot .lauią 
Nug.i-Toiie suteikia iol;i m-eit 

viuituą nuo ; tiksiančiu litru,

nu necvi.i ir aiieltio iiiisilmiėįimo. 

’.o apetito, skaudėjimo raitos, 
viduriu ir negardu ratmėjinia ..o 

yiui. nėra geresniu 

Jos teikia aisakai 

lai. Nti-a-Ti>ne suteiki; 

jo ii i'ost'ora dėl 

kaip greitai los 
ios ir stiprumo 

ir raiimeiiini': 
kraują, stiprius 

padaugina 

Suteikia atšviežinantį miegą 

litą, puiku virškinimą, reguliari 

lauk ir daug i 

,H‘p. Jei jus 

esate skolingas 
k.-ui suteikus Nu 

rokite jį tik keletą dienu ir 

nesijausite geriau, sugrąžinkite 

pakeli aptiekoriui ir 

justi pinigus. Išdirbėjai Nu 

no gerai, kad jos pageliu"’ 

šit ikimuose. kad jos priverčia tisu

Lietuva! mano tėvynė, tu 
kaip sveikata!

Kiek tave reikia branginti 
tiktai žino, kas tavęs neteko!

Šiandieną grožį tavo visam pui
kume matau ir vaizduoju, nes il
giuosi tavęs!..—A. Mickevičius.

esi

tas

Su saiku žaidžiant ar užsiimant 
sportu kūnas mūsų darosi vikres
nis, sveikesnis, o be to sportas bei 
žaidimai daro geros įtakos doro
vei.

Skelbimus galima Įteikti 
••Ryto” Administracijai Kau
ne. Ožeškienės gt. 3, Lit įmania, 
ar Skelbimų Biurams.

SKELBIMU KAINOS:

])\ . \';td. - Kun. P. ŠaucuKtiil is, 
2141 So. Oakley A\c., 
t'bii-iigo. IHitiois.

Redaktorius- -Kilti. <Matulaitis. 
23:14 So. (taklvy Avė, 
t 'bic.’tgo, I ilinois.

I

I ’<•! i t <> ei I iltei a r jos vieta i 
(37A milini.)

a) po teksto...
b) prieš tekstą
c) tekste............

Tas, kuris daug kalba, retai 
išpildo prižadėjimus. Kilnus 
žmogus visumet trokšta, kad jo
žodžių nebūtų daugiau kaip! ILiši. 
darbų. — Kinų išmintis.

... GI)

.12(1
!.’>()

Vasario 13-Jd. žv. Onos drau
gija perstatė veikalą “Parpuo
lęs. sausas’ nepasikeisi,” 3 
veiksmu komediją. Veikalas 
pilnas juokelių ir publika pa
sitenkino. '

Prie toki.ų aplinkybių, ko
kias mes čia turime pastaty
mai; veikalą iŠ mėgėju goriau 
nė negalima reikalauti. Vis
kas buvo “pretty good.”

Sekanti asmenys vaidino: 
Dauderis — J. Žilius, jo žmo-

Kuni- 
Oble- 
Žilie-

na — J. Navickiutė: 
gaikštis Rtidivilis — B. 
vičius; .jo žmona — V. 
nė: turtingas moksleivis Vai- 
sianiukas — P. Obelevičius; 
tarnai ir. tarnaitė — P. Pale- 
vičiutė. F. Baltuška ir Tg. Kū
liką i t h.

Žmonių buvo pilna salė. Po 
perstatymo' buvo šokiai. Pei
kia pastebėti, kad pas mus ir 
jaunimas lanko panašius 
karolius. Labai pagirtina.

Vasario 16

va-

I G m b. Te
są vo kal- 
gražių ir 
tiko jau-

Turimo
Turimo
laukia-

Koresp.

darbščios Reikia taip gyventi, kad 
kiekvieną vakaiykščią dienų 
galėtumei prisiminti su pasi- 

Svatgas tenkinimu ir džiaugsmu.

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI 

Lietuvos Duktem Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausio?

Valdybos Antrašai
Pirmininkė -- Jiem Marksiettė.

623 E. Eighih St.. So. Boston. Masu 
Prot. Raštininkė — Ona SiaurienS,

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

’ln. Raštininkė — Bronislava Ciunlenfe
29 Gould St.. W. Roxhury, Mass. 

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

Tvarkdarė — Ona Mizgiralenė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko tau 
antrą utarnlnką kiekvieną mėnesi 
7:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj 

Visais ilr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolu raštininke laišku ar telefonu.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba, 

539 E. Seventh St.. So. Boston. Mass 
Teleplione South Boston 3552-R.

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,
17 Vale St.. South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. (llineckig.
5 Thomas Pk.. South Boston. Mass 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
366 Broaihvay. So. Boston. Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas.
885 E. Broathvav. So. Boston, Ma» 

Tvarkdarys — J. Znikis,
7 Winfield St., So. Boston. Mas*.

Drausrija laiko susirinkimus kas trečiu 
nedčldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietą, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass. ,

ice-l’irnt. I. S\ irskas.
104 I loi’chi sl cr St reet 
\\ lll’t'l si <• r,

Vice-l’iint. -
liti Nurimt

I )<>i cl:

Mttss.

< *. Adomaitienė, 
St reet

resti’f, Mtt'.s.

Iždininkė ■ <*. Sidabru ttė,
ti ('omnioint eall h At e. 
\\’<>reest et', Mass.

Iždo globėjai

Knn. P. V. Strakauskas, 
.r>(t \\ . m h St reet 
So. Boston. Mass.

Tatulis, 44 Btirclay St., 
\\ ofccstet’, Mass.

— V. J. Blavaekas, 
104 Dorchesler St., 
Morct'ste)-, Mass.

H
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VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

į č.

iP-Ii
I
ii

“DARBININKĄ”
“DARBININKAS“ yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestu ir miestelių 
gyventoji; laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bes vidaus ir užsienio politiką.

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

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimu ir straipsniu apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvi ir reikalus.

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

“DARBININKAS“ talpina gražiu apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kai}) seniems, taip 
ir jauniems, kai}) vyrams, taip ir moterims.

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

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei meti] 1 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
liai.

‘‘DARBININKAS“ išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBINIAKO“ Redakcijos-Adntinistraci- 
jos adresas: Kaunan. Nepri],]ayn<>ni i/la n A ihš'.ū 
2-ra,L1TIIl\\NIA.
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JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaįtyk

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

k

iiŠV. KAZIMIERO R. K. D JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston, Mass.
riitninink:t< — Jomis Jarošn.

225 L Stri'et. South Boston, Mass. 
Vice Piriuitiinkas — I.. Svagždys.

711 Botven St.. South 
l’rot. Knštitiinkas — V.

■105 Third St.. South 
Finansų Raštininkas —

366 W. Broadtvay. So. Boston, Mass. 
Iždininkas ■ V. Balutis.

36 Mercer Street, So. Boston. Mass. 
Maršalka — B. Tzittčka,

393 Fiftli Street. SontTiTIo’šton. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 rą 
vai. į>o pietą, l'arapijos Salėj, Septit* 
ta (latvė. South Boston. Mass.

J
IVasario 16 dieną įvyko pra

kalbos. pa minėjimui Lmtnvns 
9-nių meti] nepriklausomvlx's 
sukaktuvių. Kalbėjo 
vas SauniMaitis. Jis 
boj pareiškė labai 
sveiki] minčių, yjrač
nitu ii. Jis ragino remti Tėvu 
Marijum] kolegiją. Tai mūsų 
ateitis.

Taipgi kalbėjo kun. J. Pet
raitis. Jis savo kalboje pa
smerkė komunistų varomą pro- 
pogandą ir jų rėmėjus, žmo
nių buvo nemažai. Visi ramiai 
ir gražiai užsilaikė. Buvo gai
šavo atsilankymu į balių pa
įvairintas muzika, bet nepa>i 
rodė. Kažin kas atsitiko ir ke- 
no kaltė?

Taurasis

D. L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

l’itmlnink>,< •- Jonus A<!oin:iv»cius. 
2NO K Str<s>t. Sotttli Boston. Mass.

Vicepirmininkas -- Povilas Kuka. 
!'o (’ Stns't. South Boston. Mass.

Prot. Raštininkus -- Ant. Maccjnnns. 
;">O E. Seventh St., So. Boston. Mass.

Fin. Rnšiininkn.’ — Prima’ Tnleikis. 
127 Bo\ven St. So. Boston. Mass.

Kasierius
• UI E. 

Maršalka 
t**; E.

T» I . K l........................................ .. . ......
niėnsinins susirinkimus kas piratą | 
pe<lėl<lieni kiekvieno mėnesio. įh> nu- | 
įnoriu tf.il \\ ashineton St . Boston.

I Mnss.. 1 30 \al. po pietą. Ateidami 
ant snisirinkimn atsiveskite su savim ‘ 
daucian nnulu įtarią prie ntitst) Ui au
gami pr(m*ytL v £

Andrius ZnUpckns.
Fifth St.. So. Boston. 

Kitz. Miknilinnls.
Br<>:i<lwnv. So. Uosto,).

Keistučio Dninciln įniko s:tvo ’ 
sU'iirltikinntM kti*

f

IŠEIVIĮJ DRAUGĄ”
“IŠEIVIU DRAUGAS“ yra tai vienintelis 

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

“IŠEIVIU DRAUGAS“ talpina įvairias ži- 
įiiTrė kaip iš lietuviu gyveninio užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIU DRAUGAS“ talpina Įvairias a- 
pysakas. feljotomis. Įvairius .straipsnius, iš sve
timi] kalbu vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, lodei yra mylimiausias darbo 
žmoniii laikraštis. ‘

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų. pusei 
metu G šilingai. 3 mėli. 3 šilingai ir G penai.

Amerikoje: Metams $3.00. pusei metų $1.50. 
mėn. 90 centų.

Liet ii\o je: Metams 21 lilai. pusei metu 12 litu, 
mėn. 7 lilai.

o •>

• > 
♦ >

Redakcijų sir Adminisfracijos antrašas: “Išeivių
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
land.
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EUROPOS GYDYTOJAI 
JUOKIA AMERIKOS 

VARTOJAMUS 
BŪDUS

žinios
; X i 

— 4 ; .
t .

patraukė, tai taip ir nutir
pau. Tikrai artistiškai.

py»«-,

“Tscūtos savybės, jos ydos ir 
dorybės pareina nuo mokytojų, 
kuriems pabarta auklėti jaunuo
menė. ’ Filosofas Lefenitr ’as

Jam •akompoiiavo p-lė F. metines prakalbas. 
Pusmetis kai aš Lietuve- Karbauskiutė.

Tas laikas pilnai galėjo ’ Duetas J. Antanėlio ir A. 
vidutiniŠ-

sūdaina- 
rugiai,”

išdildyti mūsų pažintį ir Baltiušiūno išėjo 
bendravimą. Bet, aš džiau- kai.
giuos, tas užsiliko: tankiari Koras geriausia 
gyvenu užjūriu, tankiai at- vo “Ant kalno 
šimeliu Jus. O Jūs, lyg at- Naujalio ir “Muzika, muzi-
spčdami mano svajones, pri- ka” ir* “Vilnius,” Vanagai- 
nienate man Bostoną. Šio-!čio.
mis dienomis iš p. P. Gudo | Vincas Kališius ar tik ne
gavau laiškutį su linkėji-.bus Žvaigždžiui karalius. Jis 
nulis ir rėkučiu $25 sumai, ’taip užžavėjo publiką savo 
Tai Jūsų dovanėlė mano maloniu ir daug žadančiu 
sveikatos fondui. Tai Jūsų,balsu, kadmio delnų plo.ji- 
nuoširdus atsiminimas apie mo kai kam net delnai ply- 
mūsų bendravimą. Nesitikę-,šo. Jeigu jis tik ])alavintų 

Tikrai amerikietiškai! ’savo balsą, tai turėtume ant
rą Sodeiką.

’ Duetas p-lių A. Grabijo- 
liūtės ir F. Urboniutės išėjo 
geriau negu tikėtasi, nes tą 
dainą ne bile kas gali sudai
nuoti. Tai buvo tikrai 
“Skambančios stygos.”

P-lė F. Karbauskiutė, tai

jau.
Širdingai ačiū!

J. Bikinis, 
Ex LDS. Seki*.

r

NAUJI TALENTAI

Vasario 27 d. įvyko Šv. 
Petro parapijos koro kon
certas, p. M. Kaibauskui |)UV(> vaj<ar() jį
vadovaujant. Programas bu- !.)nsine^ viska> ' - •
vo gana ilgas, bet nenuobo-1 lainavimo 
dus. Įžanginę prakalbėlę pa- pj.į(p-ti m- 
sakė gerb. klebonas kun. K.1 
Urbonavičius. Jis tarp ko 
kito pažymėjo p. M. Kar
bausko nuopelnus. Sako: 
“mūsų parapijoje mainosi 
klebonai, zakrastijonai, vi
karai. o jis (p. M. Karbaus
kas) nuo pat parapijos nu
sitvėrimo darbuojasi su jau
nimu. Ne tik, kad turi ga
bumus muzikoje, bet tai į) 
pat moka gražiai sugyventi 
ii* palaikyti jaunimą.” 
t Programas susidėjo • 

18

Septyniolikos-datelių ir kiek
vienoje dalelėje buvo po dvi 

(iį- tris daineles. Pasirodžius 
komi, su jo vadu priešakv, 
publika nesigąilėjo aplodis
mentų. Didelis ir gražus 
jaunimo būrelis energingai 
ir garsiai užtraukė “Mes pa
dainuosim,” St. Šimkaus; 
“Gieda gaideliai,” Nauja
lio; ir “ Pasisėjau žalią rū
tą.” Neimonto. 
sudainavo pirmą.

Šiame koncerte 
progą pamatyti ir 
naujų talentų. Pasirodė, la
bai populerus jaunikaitis, p. 
J. Antanėlis. Jis savo ma
loniu tenoro balsu patraukė 
klausytojus; o ypač mergi
nos, tai ne viena gal ir aku
tes pražiūrėjo. Gražiai dai
nuoja, bet dar gražiau išro
do. P-lū-Elena Ziminskiute 
pirmą kartą čhilliėjo “Ty
kiai, tykiai.” Malonus so
prano balselis gražiai skani
ojo.

Mei'ginų koras gerai su
dainavo ne vlšat 
Beethoven'o kurinei Į “O ša
lis mano brangi.”

Paminėk A. Baltiušiūno 
vardą jaunimui, tai visi sa
ko: “O. jis ‘good singe- 
iis.’ ” Tai nauja pajėga. 
Dainavo tikrai vyriškai. 
Įsistebėjau, kad ypač mer
ginos tai išsižiojusios klau
sėsi, dar gerai, kad salėje... 
Nuo delnų plojimo, net sie
nos braškėjo. Jam geriausia 
sekėsi dzūkiškai.

Skaitau programą — 
‘‘smuikas solo” — A. Kiš
kis. Gerai, kad ne zuikis, 
ISiblika būtu gyvą suval
gius. Iškarto maniau, kad 
jo smuikavimas užmigdys. 
Bet brolelį tu mano, kad

Iš katalikų veikimo •

Sausio 23 d. $v. Stepono 
Draugija buvo surengus savo 

Kalbėjo 
vietinis klebonas ir p. A. F. 
Kneižys. Pirmas kalbėjo apie 
Lietuvos perversmą — nuver
timą bolševikiškos valdžios. 
Antrasis kalbėjo apie svarbą 
prigulėti prie draugijų. Prie 
draugijos prisirašė apie šeši 
nauji nariai.

Visiems žinomas biznie
rius Antanas * Naujokaitis 
pirko bizųį ū; < pamą prie 
kampo L ir Eighth gatvių. 
Sako, kad jis tų biznį pirko 
(supykęs ant renį estatininkų 
,už pardavimą, jo namo, kurį 
{jis pirmiau turėjo. Dabai* 
biznis gerai sekasi ir jis pats 
daug sveikesnis. .Gerai An
tanai, aš ir ateisiu dešrų 
pirkti. •

Balsas

* * *

KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvį šeimlniBkč Amerikoje visados trokšta gauti patarlnrų 
pagerinimui Jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Seiminla- 
kė Ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku-' 

rie bus indomtjs kožnai Lietuvei Seimininkei.

RODYKLĖ No..70
Virimo Receptas

Daugjliė žmonių susimaišo Iiežino- 
ilumi skirtumo lurp "douglmutu” (ba- 
ronką) ir ‘•cru)leriųŲ (gruzdžią). 
iDoughnutai įmurusiai yru su skyle, >• 
<-riilleriiti daroma susukti arba supinti. 
Namie daryti crullers bus labai skanus 
kiekvienam šeimynos nariui. Pabandy
kit sekantį receptą, ir duokit juos prie 
pusryčiu, 
ryti,

ją ĮH‘t- muilą. Pamatysi kad lengviau 
ims įkalti ir medis nei>ersklls.

|. Sidabrinius daiktus leugvai gulima 
nuvalyti sudėjus į karštų vandenį 
šaukštuką druskos Ir kepamo pauderio. 

| Atnaujinimui nublankusiu karpe t o 
spalvų, mazgok su vandeniu kurin rel- 

' kia įdėti blskį immonijos ir druskos. 
Trink šepečiu. »

Sandariečiai iš 300 žmo
nių, nepriklausomybes die
noje, surinko sandarietiškan 
fondan $16. Iš tu pinigai su
lig.’ jų pareikšto obalsio 
‘Lietuvai nė cento, skirs 

Lietuvai 0. Visus kitus jau 
gal seniai sugromuliavo nu
blukusi “S-ra.”

Sausio 30 d. įvyko L. I). S. 
8 kuopos ir visuomenės pra
kalbos pobažnytinėj svetainėj. 
Kalbėjo vietos klebonas ir 
gerb. kun. .T. Švagždvs, M o li
telio klebonas. Pirmasis kalbė
jo apie organizacijas, antrasis 
kalbėjo apie bolševikų “pro
testuokime.” Jų pačių faktais 
nurodė laisvamanių mažpro- 
tystę. Būdami šioj šalyje, ne
prigulėdami prie Lietuvos, ne
mokėdami Lietuvai jokių duo
klių, o kaip neišmanėliai pro
testuoja prieš Lietuvos val
džią. Laisvamanius taip pri
juokino, kad patįs pamatė sa
vo kvailą elgimąsi su “pro
testuokime.”

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

(’rullvrs labai lengvą inula- 
ir visai mažai kuiuuoja.

Grožės Patarimai
Gydytojai užsieny Įmjuokia šios 

iies praktikuojančius medicinoje.
■ me. jie turi geras priežastis, l’uvyzdi.s 
tokiame atsitikime. Mrs. OIICROSS. 
Chieagoje, turtingu moteris, leido tuk
siančius kad tik išsigydžius ligą, kuri 
kentėjo per daug metų ir traukų jau 
prie grabo lentos. Draugai patarė l^td 
važiuoti į Berlinų arba Viennų gydytis, 
'l'aip ir laidare. Koks jos nttsisteitėji- 
nias ir neramumas buvo kada sužino
jus kad jos SeSiy metų kentėjimas bu
vo tik paprasta kirmėlė kuri ėdė jos 
sveikatą. Ir dabar tik 2 valandas ėmė 
ir ji paliko sveika .Kirmėlė 38 i>ėdų 
apleido jos kūnų. Dilbai* jaučius! kuo- 
sveikiausia moteris, liet gmlonės neturi 
Amerikos gydytojams.

Tūkstančiai sergančių moterų ir vai
kų l>e gerų Įiasekmių gydomi nuo įvai
rių ligų, o tuo tarpu Jų tikra ligos prie
žastis yra tai ta biauryliė kirmėlė. Tik
ri tos negalės ženklai yra tai Išėjimai 
tos biaurybės dalelių. Tai biauryliei at
siradus žmogus netenka ai>etito, o kar
tais apsireiškia vilkiškas apetitas, lie
žuvis tampa apvilktas, ėda rėmuo, 
skausta strėnos, sąnariai ir kojos, galva 
skausta, svaigsta, alpsta, tuštuma vidu
riuose. Apsireiškia randai apie akis, 
kūnas apskritai nusilpsta. Viduriuose 
jaučiasi sunkumas, išpūtimas, kartais 
jaučiasi lyg kas iš pilvo slenka j vidu
rius. Vėl jaučiasi lyg kad kas slenka 
linkui gvrklės. Ligonio oda geltona, ne
tenka normalio svorio, turi blogų kva
pų, nuolat spiauja, neturi jokios am
bicijos, jokio noro veikti, visada tin
gus. Tos biaurytiės būnančios 50 pčihj 
ilgio, neretai yra nuomario priežasti
mi. Kuomet ji ima slinkti į gerklę, tai 
kartais ji žmogų gali pasmaugti. Pa
šalink tų biaurylię kuogreičiansi<v Nu- 
sikratyk jos pirm negu ji visiškai su
ardys tavo sveikatų. Atsiųsk $10.48 už 
gydymą Kaštanu. jct nori tikrų ir grei
tų pasigydymų. Kastan šiaip jau svei
katai nekenkia, nepakenks, jei kirmė
lės neturi. Parsiihioda ‘-k pakietais. 
Apdraudai pridėk 25c. Nesiunčiama C. 
O IK ltOYAL lABOftATORY, 84 
Netting Bldg., VVindsor. Ont.

Sa- 
Tn- t'IllLLERS (GRUZDA!)

Vi puoduku Miesto
1 puodukas cukraus
Tryniai dviejų kiaušinių
Baltymai dviejų kiaušinių
4 puodukai miltų
Vi šaukštuko tarkuoto nutiueg
3'Zj šaukštuko kepamo pauderio
1 puodukas pieno
Miltinio cukraus ir cinamonų.

Sutarpyk sviestą, dadėk cukrų pa
lengva, paskui kiaušinių trynius gerai 
suplaktus, ir baltymus suplaktus į pu
tas. Sumaišyk miltus, nutmegų ir kepa
mų puuderį; dadėk pamainom sujaunu 
į pirmesni mišinį; išversk r

Ar jūsų liautų smegenis lengvai pa
leidžiu kraujų? Ar jie minkštų skaus
mingi ir išblyškusios spalvos? Ar tu
rit burnoj blogų skonį. Ar dautjs ap
traukti juodumu prie smegenų ir po 
jais? Gal Imt jus turit rukštį burnoj 
ir lilmą ant dantų kuri surenku ligųų 
įierus ir sunaikina spalvą. l’atirslt 
jog geras ubelnai naudojamus dantų 
valytojas (košelė) pataisys daugel dan
ių negerumų, nes valytojai turi me- 
degas kurios naikinu actus burnoj Ir 
■minia nuo dantų plėves. Turit nueit 
pas dentisią du syk per metus, ir jūsų 
rūpesčiai dėl dantų turi pranykt. Pro
tinga Mu atminti jog geri dantys reiš
kia gera sveikatą.jm sumenu

. 1 ‘ ant miltuo
tos lentos, suvoliok plonai, ir supjaus
tyk į šmotus trijų <xilių Ilgio ir dviejų 
pločio: padaryk keturias |tp colį ilgio 
skyles skersai. I’er skyles-|x*rversk > 
mazgus, ir sudėk į verdančius gilius 
laukus.

Ypatiška Sveikata
Galimas daiktus kad Jeigu knyga E- 

iemi Stebuklų Žemėj butų buvus para
šyta šiandien, joj Imtų kalbama apie 
•'Daržines ir Vitaminus” kaip ir apie 
čeverykus ir laivus ir kiijuujamų raš

ką " Be ala'jo. "kopūstai ir karaliai” 
vis Imtų toj pasakoj ir dauguma luXsų 
apvertintunie tą laktą kad kopūstai y- 
i-a maistas visai tinkamas kaip kara
liams taip ir prastuoliams. Paprastai 
kada produktas lieka {alpuliams, ar tai 
pagal mados ar (Migai sveikatos reika
lavimo. jo kaina pnkjbi. Ant laimės 
■ai|> neatsitinka su’ daržovėmis ir vai
siais. ir suradimas kad juose yra di
džiausias šaltinis vitaminų nepadidino 
jų kainų. Pasirinkit 
ves kurios vra 
yra mažai tas 
gilino vertės, 
■rtip pat geros 
Ir turi geresnį

Prie jos 
negalime nieko 

atimti. Jai pri- 
rarė smuiku p. Kiškis.

P-le Grabijoliūtč pačiul- 
bėjo “Oi, greičiau” ir 
•‘MarinicH'o.” Gerai. Pu- 

įblika pagyrė aplodismen
tais.

“Saxoplion’o” nebuvo. 
Bet už tai p-lė Stravinskiu- 
te prie koro dainavo. Solis
tams ir solistėms akompa
navo p. M. Karbąuskas, o 
komi p-le F. Karbauskiutė.

Taigi koncerto programas 
buvo turiningas, Įvairus ir 
gražus. Gerb. koro vedėjui 
į). Karbauskui reikia ati
duoti kreditą už išlavinimą 
koro. kurį sudaro čia gimęs 
i’* augęs jaunimas, išskyrus 
du ar tris iš Lietuvos atva
žiavusius. Toki kolą 
reikia daug daugiau 
Šventimo, energijos ir 
mų. To netrūksta p. 
bauskui.

Publikos buvo gana daug, 
bet galėjo būti ir daugiau.

Er-Sinfieris

•?r ič ■iv

Vasario 6 d. įvyko Pilnųjų 
Blaivininkų kuopos prakalbos. 
Kalbėjo gerb. kun. F. J. Juš- 
kaitis ir Steponas Bugnaitis 
apie alkoholio kenksmingumą 
dr blaivybės didelę naudą..

Steponas Bugnaitis seniaus 
gyveno Latvrencę^dabar Cam- 
bridžiuje užsidėjo kirpyklą! bei 
skutyklą. Jis moka gražiai 
visokius apkirpti.

Paieškau dėdės Jokūbo O. Sta
šaičio. Seniau gyveno Baltiinore, 
Md. Kilęs iš Kėdainių apskr.. 
Sielos parapijos, Normainenių kat
ino. Jeigu kas apie ji praneš 
įgaus $5.00. Jonas Stašaitis, 0166 
įCardoni Avė., Detroit, Mieli.

Paieškau savo tikro brolio Ka
zimiero Stasiulio arba jo sunaus 
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 niajijTaniiiRį trumpas, 
todėl dar norėoiav <sru<giminėm su
sirašyti. Prašau širdingai jų atsi
šaukti arba kas žino kur jie gyve
na man pranešt;, xuž^ką busiu dė
kinga. Prašau rašyti šiuo adresu: 
Barbora Beleckienė, 87 Dayton 
St. Rochester, N. Y. (V.25K-1)

Virtuvės Patarimai
Pirm pilant syrupą i kokį iudą. iš- 

uiukuok jo veidų. Tas neduos syrnpui 
bėgti |H‘i- kraštus užverdąnt.

Jeigu jūsų virtuvės sinku laimi su
sitepus .naudok <ixa!įc ucijl soliuciją. 
Tas prašalins visus'plėtnnis.

Jeigu jums reiktų pastry miltų ir jų 
po ranka neturėtumėt, galima jų leng
vai pasidaryti sumaišant keturis puo
dukus nuprastų miltų su vienu puodu
ku krakmolo.

Naminiai P&sigelbėjimai
l’irm kalinio vinį i medį. [H>rsmeigk

vaisius ijr daržo- 
sez.one. Jeigu Jų kada 

nepadirlina jų maistin- 
žemuogės birželyje yra 
jums kaip ir sausyje — 
skonį.

Pradėk šiandien taupyt leilndius nuo StamlanFnr Clurllenge pieno dėl bran
gių dovanų, šios riišies kondensuotas pienas turi savyje uerimisiiį įū'iių Ir 
cukrų. Prašyk savo groeerninko tik š jos rūšies pieno ir žiūrėk kad gautu
mei.

RENDAI
Geriausia

f

»

turėjome 
klausytis

vesti 
pasi- 

gabu-
Kar-

If , klaida būna naudinga, 
kol mes jauni, jei tik mes jos 
nevelkanie iki senatvės.

— Goethe

40 AT»<>m Ntrvct 
art) VaHtihiMtotl'St,

NEtVYORK

5 kambariai naujame ”> šcinąi'ų name, 
gražiausioj orie Krankliu Purk vietoj, 
:-ti naujausiais įtaisymais ir (NitogU- 
•nais. Kreipkitės pas ••Darbininkas,"’ 
;><ki \V. Broadu ay. S<>. ljoston. (K8)

Lengvą

V

Ręp.

1

Ar Esate Kada Staptelėję 
Pasvarstyti Kas Ištiesų 
Yra Pasaldytas Pienas?

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rū
šies gerus darbus—visi jūsų rū
pesčiai eis niekais, jei nemo
kėsite vartoti apsiginamojo ir 
puolamojo ginklo — geros ka
talikiškos spaudos. — Pijus X.

‘‘Beskaitydami gerus raš
tus žmonės, bus susipr 
katalikai, geri tėvynės sūn 
kurie savo tėvynės meilę pa
rodo ne žodžiais bet dar- 
bais.”(Prof. Dr. A. Maliaus- 
kis)

FEDERACIJOS VAKARAS.

WaŠingtono dienoje, pa
sibaigus seimeliui. Įvyko Fe 
deracijos 3 skyriaus balius. 
Susirinko daug vietos jau
nimo, o taipgi nemažai pasi
liko dalyvavusių! seime daly
viu. Prie geros Trečioko mu 
zikos jaunimas linksmai su
kėsi, trepsėjo ir šokinėjo, 

šokiai, kad 
Pastebėjau-

tarpe jaunikliu ir žilgalviif 
senelių.

Sumanios šeimininkės vaišino 
svečius

Privargusius Ir sušilusius 
šokėjus darbščios ir apsu
krios šk'imninkės vaišino 
skaniais valgiais ir saldžiais 
gėrimėliais. Pabaigoje pa
stebėjau, kad pačios šeimi
ninkės dar labiau suvargę 
bevaišindamos kitus, negu 
šokikai. Jos tai tikrai paro
dė pasišventimą.

šis balius skyriui davė ke
letą desetkų dolerių pelno.

• Valio federantai! Valio 
šeimininkės ir visi rengėjai!

Pipiras

ililftUKNCE
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P
IRMU žvilgsniu gal jis išrodys jierbran- 
gus, palyginus su dideliu kenu nesaldy
to pieno, arba palyginus su bonka pie- 
>, kurią Pieninis atveža.

Bet kelias pasaldyto Kondensuoto pieno atsto
ja SMETON Ą—Smetoną ir cukrų. Tik persi
tikrinkite savo kavoje. Pradėkite vartot pasal
dytą Kondensuotą pieną dabar. Yra puikių 
Bordeuo rūšių. pasaldyto kondensuoto pieno 
pas visus krautuvninkus. Persitikrinkite savo 
namuose, jog vienas kenas Borden’s Pasaldyto 
Kondensuoto Pieno užbaltys ir pasaldys tiek 
puodelių kavos,' kiek puskvortč sinetonos ir 
svaVas cukraus.1

O prie tu pagntvokr-aut kiek.ištik rujų puikesnis ir 
skanesnis tas puodelis kavos yra. Štai <U‘lko dauge
lis žmonių pasakys tamstai, kad Borden’s Pasal
dytas Kondensuotas Pienas tikrai piųįaro gerą 
puodeli kavos dar geresniu.

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienos Bonlen I^ibells kaip atvnizduotn turi didele premi
jų vertę. Atlnnkykite nrthnlnnsią premijų krautuvę Ir pažiū
rėkite knip lengvu gnutl nhlnbrtnių dulktų, lėkščių. Iwikn»dilų Ir 
dntigH| puikinusių dnl.vkų DYKAI tik su liyrden leilietlnis nuo 
šios rūšies 1‘asnhlyto'Ktindvnšnoio Pieno. Pradėk taupyt.lelbe- 
llus Mundlmi. Tamstų džiaugsies. Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame raminai daug premijų.

i i>•

Mūsų Boston’o Fremijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Priend 8t.» arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAITI \ F.S

J AU. K1VEK. Mum. BŪjrMJEPORT. <’t. Plt<>\ I W.N< E. ILK 
1 I—3-rd SCrvet "lofi Cungress St.
ui ti Bedford St. urti Main Street

TI1K BOKDKN CO.MPANV. BORbh’N BLDG..

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

“ŽVAIGŽDĮ”
, “Žvaigždė’’Jyti-s mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
sinius.

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, fasd apie tai, kas dedasi toli- - 
iriuose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijoiiierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir 11.

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

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

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

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.
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IR VĖL ANGLIAKASIŲ BIGŪTAI NESNAUDŽIA
STREIKAS

Ir angliakasių ir kasyklų 
Jungtinėse Valstijose -yra 
visu trečdaliu perdaug. Tai 
reiškia, kad, jei angliaka
siai dirbtų pilną laiką, ang
lių prikastų visu trečdaliu 
daugiau negu reikia vieti- 
niems reikalams ir ekspor
tui. Angliakasiams tad pri- 
sehia būti be darbo abelnai 
apie trečdalį laiko. Bet val
kti reikia ir tuomet, kuo
met darbo ir uždarbio nėra. 
Unijoms nieko kito nelieka, 
kaip tik reikalauti tokio 

r 
lyginimo už darbą, kad 
tektų pragyvenimui ir 
darbės metu. '

Kapitalistai nenori pri
stoti ant unijos reikalavimų. 
Dėt to tai ir turime taip 
tankiai streikus anglių ka
syklose. Jau ir vėl gresia 
streikas tose minkštųjų ang
lių kasyklose, kur dirba uni- 
įstai. Derybos Miami, Flo
ridoje, nedavė jokių rezul- 
tatų.

Sunku darbininkams ti
kėtis laimėti streiką, nes 
Virginijoje, West Virgini
joje, dalinai Pennsylvanijos 
ir kįtose valstijose kapita
listai nieku būdu neleidžia 
darbininkams susitelkti į li
nijas. Todėl, kuomet unijis- 
tai streikuos, neunijistai 
bus priversti dirbti ir, žino- 

- ma, tuo prisidės ]>rie strei
ko pralaimėjimo. Bet jei 
neunijistai ii' susiorgani
zuotų, tai ir tuomet * tvar
kos nebūtu, nes anglių pro
dukcijoje* yra ]M‘rdaug ka
syklų ir darbininkui. Be
tvarkė bile kokiame bizny 
galutinai visuomet atsiliepia 

g ant vartotojo. Mes visi ge
rai žinome, kad anglių- kai- 

; nos tik kyla "ir kyla, ir kai
nų kylimui nesimato galo. 
Taip tai kapitalistai šeimy- 
ninkau ja: kenčia darbinin- 

L kas, kenčia vartotojas, nes 
kapitalisto pelnas via vy- 
riausias viešpats ir turi pir
menybę prieš visą kitą.

Pirmenybę turėtų turėti 
ne kapitalisto pelnas, bet 
vartotojo reikalų patenkini
mas. r Jri- laip būUu ttii ka
syklų būtų tiek, kiek reikia, 
taip pat ir darbininkų. Ne
būtų reikalo skriausti dar
bininkus. Bet tai įvyks tik,
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Nesenai rašėme apie įsta

tymų Ku-K1uku peršamą 
Massacliusetts legislatūrai, 
kuriuo būtų užginta katali
kui reikalauti, kad vaikai 
būtų auklėjami katalikų ti? 
kėjime, jei protestantas ve
da katalikę, arba katalike, 
teka už protestanto.

Tie patys Kluxai dabar 
siūlo dar du įstatymu nu
kreiptus prieš katalikus. 
Vienas norėtų padaryti ci- 
viles sutuoktuves “švento
mis ”ir nori uždrausti jas 
peikti. Kitas uždraustų 
steigti šioje vjftstiįoj.e tokias 
organizacijas, kiųių lupiau
sia valdvba yra ne Jungti? 
nėse Valstijose. Toki-orga
nizacija yra Katalikų Baž
nyčia, nes jos galva Šventa
sai Tėvas gyvena Italijoje.

Dar daug yra puritoniško 
raugo, bet kluxams jau pri- 
seina ji importuoti iš Geor
gijus.

Nėra pranašo, kaip tik 
Magometas pranašas — sa
ko muzulnianai. Nėra did
vyrio, kaip tik “raudonie
ji’ didvyriai, ypač gi Dzier- 
žinskis Kruvinasis. Basa
navičius jiems ne didvyris, 
nes jo būdas peTŠvelnus.

AR KENKĖ?

f

&(

L.__kuomet kasyklos drauge su
visu kitu turtu jiereis iš ka
pitalistų į vartotoj ii rankas, 
kuomet užviešpataus koj>e- 
ratvvė tvarka.'

Tuotarpu gi nelieka' nie
ko kito, kaip remti kiek ga
lint darbininkus, jei strei
kas įvyks.

vadino ‘pornoinaja jarna.’ j 
“Kas kaltas, kad L. Misi

ja neteko autoriteto! Ai- A-i 
menkos lietuviai, ai- ji pa
ti?”

Ar nevykusio atstovo kri
tikavimas už Amerikos lie
tuvių sukiršinimą yra prieš
valstybinis dalbas?

Jei Lietuva nenori jūsų 
laikraščių, ponai “tautinin
kai,” tai tik dėlto, kad jie 
lygiai kaip ir bolševikų la
pai vien tik neigiamos kri
tikos pilni.

Įvairumo dėlei pabandy
kit užgirti kokį teigiam;; 
darbą Lietuvos labui ir 
smarkiai agituokit už jį.

Bus tai geriausis raktas į 
Lietuvą.

“Vienybė” pyksta, 
tulant laikui jos siuntimas 
Lietuvon yra uždraustas ir 
štai ką nupasakoja:

“Klerikalų laikraščiai į- 
leidžiami, nors jie tveriantis 
Lietuvos Valstybei kiek ga
lėdami jai kenkė.”
O, kaip jie baisiai kenkė! 

Agitavo kiek galėdami už 
bonų pirkimą, už visokius 
visokiausius vajus’ Lietuvos 
Tėvynės naudai. To “ken
kimo” pasekmė buvo ta, 
kad katalikai sudėjo Lietu
vai milijonus, kuomet “pa
triotai” laisvamaniai tesu
gebėjo tik kritikuoti auko
tojus ir patys tesurinko gra
šius! .

Katalikai nesidavė pasi-

kad

TMSYIUS U. A..
LEV1ČIUS VISUOMENININKAS
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1. Visos Gavėnios dienos, 
išskyrus Sekmadienius, ‘ yra 

t. Gavėnios
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huolyną, Matulevičius turė-
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Darbininkų valgus Midų- Spoleczne) ir juose jis dau-
------ . . V? 1 .pasninkas baigiasi Didžiojo levičius pažino 1887-1891 magiausia dalyvavo, geriausias 

šeštadienio vidurdienyje.
2. Visi tarp 21 "ir 59 metų 

amžiaus privalo pasninkau
ti, išskyrus ligonius ir palie
gėlius ; _ moteriškės silpnos 
sveikatos bei sudėjimo; tuos 
kuriems pasninkas kenktų 
sveikatai, arba taip susilp
nėtų, kad nebepajėgtų atli
kinėti kasdieninių savo pa
reigų; ir tuos, kurių darbas_

LITO PASTOVUMAS

'Tamsesnėse provincijos vie
tose įvairūs perėjūnai, tikė
damiesi iš lengvatikių žmo
nių pasipelnyti, buvo nei iš 
šio nei iš to paskleidę gan
dą, esi; lito vertė sumažėju
si. Tamsūs žmonės, neskai
tą laikraščių, įbauginti vo
kiečių markės kritimo lai
kų, kai kur šiems nenaudė
liams buvo patikėję savo ne
naudai. Tačiau, kaip gi iš 
tikrųjų lito pastovumas at
rodo šiais- metais ? Pasak 
Lietuvos banko valdytojo, 
šiuos metus bankas pradėjo 
turėdamas svetinių pastovių 
pinigų daugiau kaip 36 mi
lijonus litų, o pereitais tuo 
metu turėjo tik.27 mil. Sve
timų pastovių pinigų atsar
ga ir yra geriausias laidus 
pastoviam kursui išlaikyti. 
Iš to aiškėja, kad dabar li
to pastovumas kuo geriau
siai patikrintas, nes be šios 
pinigų atsargos išleistieji li
tai padengti aukso vertybė
mis, todėl visi gandai apie 
lito pastovumą be pasipel
nymo turi tikslą sukelti 
žmonėse nerimą ir ardyti 
tautos vienvbe.*- 4.

žaboti Vileišiams Tr kitiems 
panašiems partijų “patrio
tams'’ ir nesiduos. Ar ne 
tiesa, ka tuomet “D-kas”• •
rašė ape Letuvos Misiją, ku
rios galva buvo Vileišis?

“Tarpe Amerikos Lietu
vių Lietuvos Misija turėjo 
gražiausią progą iškilti ir 
suvienyti Amerikos lietuvius 
Lietuvos darbui. Kas-jp at
siliko sa Lietuvos Misija* 
autoriteto? Jei Šliupas būtų 
katalikas, tai jis pasakytų,- 
kad L. Misija yra tikras Au- 
gajaus tvartas. O jei Lietu
vos ž'y<lai būtų katalikui, tai 
jie L. Misiją prilygintų prie
caro laiku Kauno guliems- kupui Jurgiui Matulevičiui 
kos upra vieni jos, kurią jie .Vilniaus lietuviai.’’ (E.)

jo tapti Vilniaus vyskupu. 
Tų pareigi; jam užteko. Bet 
Vilniaus vyskupams A pri
klauso dvarelis Trinopolis. 
Visu Matulevičiaus vysku
pavimo laiku tame dvarely
je buvo lietuvių vaikų prie
glauda. Prieglaudos vedėja 
buvo jo įkurtos kongregaci
jos vienuolė Ag. Kudirkai- 
tė. Vilniaus Šv. Zitos var
du puošiamoji tarnaičių 
draugija džiaugdavosi, nes 
išdidžios Vilniaus sostinės 
vyskupas Jurgis mokėdavo 
ne vien katedroj sėdėti ant 
kilnaus sosto, bet nesidi- 
džiuodavo nueiti į zitinin- 
kių menkutę salę, kur jos 
kartais požemiuose laikyda
vo savo susirinkimus. Nė 
vienas Vilniaus vyskupas 
nebuvo to padaręs pirma jo. 
Zitininkes aplankydavo Ma
tulevičius, Apaštalų Sosto 
vizitatorius, ir Kaune.

Pavasarininkų Sąjungos 
jis buvo garbės narys ne 
vien dėl to, kad buvo Vizi
tatorių, bet dėl to, kad tai 
Sąjungai buvo padaręs ap
čiuopiamos naudos. Ateiti
ninkų judėjimą jis nuošir
džiai rėmė ir ateitininkijos 
įkūrėją norėjo išaukštinti. 
Jei tas jam nepasisekė, tai 
ne jo kaltė. Socialistinė Lie
tuvos spauda smarkiai ata
kavo Lietuvos Bažnytinės 
Provincijos įkūrėją už pasi- 
tarnavimus krikščionims de
mokratams, Darbo Federa
cijai ir Ūkininkų Sąjungo
se. Tose atakose daug buvo 
neišmanymo, šiek tiek ir ne
teisingo šmeižto, bet tiesa 
buvo ir liks, kad visiems 
naudingiems tų partijų su
manymams “ arkivyskupas 
pritardavo ir nuoširdžiai 
laimindavo jų darbus, nau
dingus tautai, visuoinenęi, 
rankpelniams ir varguo
liams. Apie Matulevičiaus . 
nuopelnus Moterų Kultūros 
Draugijai galima būtų pri
rašyti atskiras turiningas 
straipsnis.

Baigiu pareikšdamas sa
vo įsitikinimą, kad Matule
vičius buvo įžymus asmuo 
pirmųjų atgimusios Lietu
vos visuomeninki; tarpe. Vi
suomeninė jo svarba nema
žėja dėl to. kad jis buvo ly
giai-įžymus patrijotas ir di
dis mūs krašto Bažnyčios 
veikė j as.—‘i Lietu va ’ ’

Prof. Kun. P. Bučys.

pats tų valgų pritildamas, laikė paskaitas. Gaila, kad. 
Jo padėjimas .tuomet skyrė-'aš neturiu knygos, į kurią 
si nuo pusbernio padėjimo yra tūpusios tų kursų pa- 
vienu tuo, kad algos ųegau- 'skaitos. Kursai labai žymiai 
davo, bet darbus dirbdavo {palenkė lenkų katalikų min- 
visus ir, nakvodamas tvarte, 
gavo tuberkulų-ligą. Protin- i 
gas, kelias klases pabaigęs ; 
jaunikaitis mąstydavo ne 
vien apie savo vargus, bet ir 
apie kitus panašiai vargs- 

labai sunkus ir nuvarginau- tančius. Sociologas tada jis
dar nebuvo, nei nežinojo, 
kad sociologija yra, bet jis 
matė, kad artimo meilės 
dėsnys turėtų pagerinti 
samdomos priaugančios dar
bininkų jaunuomenės gyve
nimą. Aš tada nesusieida
vau su a. a. Jurgiu, bet spė
ju, kad noras taisyti paste
bėtus gyvenimo blogumus 
Evangelijos mokslu žymiai 
prisidėjo prie to, kad Matu
levičius Kelčiuose įstojo į 
dvasinę seminariją, lie į 
gimnaziją. Jo dėde Jonas 
Matulevičius buvo mokyto
ju abiejose ir į abi įstaigas 
būtų galėjęs įstatyti savo 
savo brolėną.

Man neteko patirti, ar 
Matulevičius ką nors žinojto 
apie sociologiją būdamas se
minarijoje. Ir joje ir Aka
demijoje jis visomis jėgo
mis ėjo gilyn į teologiją.Ge- 
rai neatsimenu, bet man ro
dos, kad Matulevičiaus pa
tariamas ir aš Akademijoje 
rašiau į “Tėvynės Sargą” 
“Apie piemenų auklėjimą.” 

Friburge Matulevičius bu
vo vien dėl to, kad A. M. 
Weiss buvo didžiausias tuo
met gyvas apologetas.Wei ss 
gi apologetinis darbas nuo 
kitų didžiųjų pasaulio apo
logetų skiriasi savo visuo- 
įneningumu. Tai darė įta
kos Matulevičiui, bet tuo
met jame dar nepasireiškė 
visuomeninkas.

Grįžęs Lenkijon ir labai 
slinkiai susirgęs Matulevi
čius pateko į sergančios 
liiednuomenės tarpą Varšu
vos priemiesčio ligoninėje. 
Tenai jis su ta biednuome- 
ae susigiminiavo ir pagijęs 
visu širdies karštumu įėjo 
į “Chrzescijanska Demo- 
kraeja” (Krikščionių demo
kratija). Tą darbą buvo 
pradėjęs kun. Marcelis God- 
Jeyvskis iš Seinų vyskupijos. 
Matulevičius buvo Godlews- 
kio bendradarbis, bet ir eru
dicija, .ir tvarkingumu ir 
darbštumu it praktiškumu 
greitai Godlewskį pranoko, 
tačiau nestūmė jo iš pirmo- 
yius ličius, o ptitf pasiliko 
antraeilėje.

Kai kuriems mažai išma
nantiems žmonėms tas dar- 

KALTNAS (Elta). Užsie-jbas labai nepatiko. Julius 
niii radio paskleidė žinių, grafas Ostrowskis tikėjo, 

kad Matulevičius nuvedęs: 
krikščionių demokratiją į 
socializmą. Taigi gr. skun
de kun. Matulevičių dvasi
nei vyriausybei. • Uolusis, 
darbininkų užtarėjas nepy
ko, suprasdamas, kad gra- liją. yjgič išvažiavęs svetur 
fas neišmano. Bet "Matule
vičius matė, kad apskritai 
maža bi|vo žmęnių, išma
nančių visuomenės dalykus 
ir jų santykius su Evange
lija. Taigi jis sumanė vi
suomenės

I

tis. Tie ką abejojaKar jie 
] paliuosuojami„ar ne, turėtų 
\pasiklausti pas savo nuodėm

klausius.

3. Kurie privalo pasnin
kauti, tevalia valgyti vieną 
sykį, arba vidurdienyje ar
ba vakare.

- 4. Laike Gavėnios visi

“VILNIAUS AIDAS’’ DĖL 
A. A ARK. J. MATULE

VIČIAUS MIRTIES

VILNIUS. “Vilniaus Ai
das,” minėdamas arkiv. J. 
Matulevičiaus mirtį, pažy
mi, kad velionis Vilniaus 
krašto lietuviams palikes ge
riausią atmintį ir kaipo baž
nyčios vyresnysis ir kaipo 
inteligentas, ir kaipo žmo
gus. Reta rasti tokių šviesių, 
tokių tolerantingų žmonių 
kaip velionis. Kaipo arkiga- 
nytojas jis irgi mokėjęs pa
tenkinti visus tuos, kurie 
troško grynos teisybės, kurie 
jai vienai tetarnavo. Dėl to 
visi tie, kurio turėjo kitokių- 
tikslu, negalėjo jo pakęsti 
Vilniaus soste, nors po laiko 
ir jie pripažinę, kad tai bu
vo žmogus, kokio tik gailė
tis, tegali kiekvienas tas, kam 
brangi tarp Vilniaus krašto 
gyventojų rafnvbe. sutiki
mas ir teisybės viešpatavi
mas.

To pat laikraščio žiniomis 
Vilniaus lietuviai pasiuntę 
į Kauną vainiką, kurs Buvo 
uždėtas ant a. a. ark. Matu
levičiaus kartso. MMrašas 
prie vainiko toks: “Didžiai 
Gerbiamam ir Mylimam sa
vo Ganytojui J. E. Arki vys-

Trečiadieniai ir Penktadie
niai ir antrasis Šeštadienis 
lyra dienos abstinencijos. Ta- 
Įčiaus, Šventasis Sostas tei

kia ypatingą privilegiją dar
bininkams ir jų šeimynoms, 
kurie privalo susilaikyti nuo 
mėsiškų valgių vien tik Pe
lenų dienoje ir Penktadie
niais. Visose kitose absti
nencijos dienose, tos šeimy
nos, kuriuos privalo pasnin
kauti, gali valgyti mėsos pil
name valgyje. Kurie nepri
valo pasninkauti, gali valgy
ti mėsos bv kuriuose val
giuose.

5. Vartojimas mėsos ir 
žuvies tame pačiame valgy
je nebėra užginta.

6. Kurie paliuosuojami nuo 
pasninko arba abstinencijos 
laike Gavėnios privalo pri- 
simarinti kitokiais būdais.

7. Paprastos Gavėnios pa
maldos yra laikomos visose 
Diecezijos bažnyčiose ir ti
kintieji privalo stengtis kar
šta malda, tikru gailesčiu ir 
veriu priėmimu Šveiitų Sa
kramentų pasinaudoti ypa
tingomis Gavėnios Malonė-

' mis.

8. Laikas atlikimui prisa
kymo Velykinės Komunijos 
tęsiasi, kaip paprastai, nuo 
pirmojo Gavėnios Sekma
dienio iki Švč. Trejybės1 
Sekmadienio.

TFm. Vardinai O'Connell. 
Bostono Arkivyskupas.

GEN. ŽUKAUSKOS 
JUBILIEJUS

Šiemet mūsų kariuomenės 
vadui gen. Žukauskui suei
na 40 metų tarnybos kari
ninko laipsny ir 45 metai 
šudros .tarnybos kariuome
nei. ____

PAVARDŽIŲ PANAŠUMAS 
SUKLAIDINO

I
būsią savo ūky nužudytas 
Respublikos Prezidento p. 
A. Smetonos brolis su visa 
šeima ir ūkis sudegintas.

.šios žinios neturi jokio |>a- 
grindo. P. Respublikos Pre
zidento brolis prieš kiek tai
ko mirė Amerikoj. Gruodžio 
pabaigoj, kaip žinoma, Kė
dainiuose Imvo nužndyta ši- 
nmtonio šeimyna ir nesenai 
susekti žmogžudžiai. Pavar
džių panašumas veikiausiai 
ir yra klaidos priežastis.

r

v •

tis į visuomenės dalykus, ir 
Matulevičius pasidarė gar
sus jau ne be socialistas, bet 
“spoleeznik,” t. y. visuome
ninkas. f

Kaip toks jis 1907 m. bu
vo pakviestas į Petrapilio 
Kataliku Akademiją apimti 
naujai įkurtą visuomenės 
mokslų katedrą. Aš jo pa
skaitų nelankiau ir negaliu 
jų aprašyti, bet gyvendamas 
toje pačioje Akademijoje 
mačiau savo kolegos neap
sakomai didelę įtaką stu
dentams. Sociologija gan 
greit nustelbė kitus moks
lus.

Tas padarė daug įtakos ir 
viešajam' Lietuvos gyveni
mui. Pro f. Jurgutis buvo 
tarp uoliausių ir gabiausių 
Matulevičiaus klausytojų. 
Pe^ sociologiją Jurgutis 
priėjo prie finansų mokslų 
ir tai turi nemaža sąryšio su 
Lietuvos litu. Atstovas Kru
pavičius jau neklausė socio
loginių Matulevičiaus pa
skaitų. Krupavičiui įsto
jant į Akademiją Matulevi
čiaus jau nebuvo joje, bet 
dar tebebuvo tas sociologi
nis studentų protų sužavėji
mas, visuomenės mokslais, 
kurį buvo labai sustiprinęs 
Matulevičius.

Mintis atnaujinti Marijo
nus Matulevičiaus protą bu
vo pasiekusi jam dar bedir
bant Varšuvoje, bedėsiant 
sociologiją ta mintis virio 
pasiryžimu. Kas išmanan
čiai skaito Marijonų įstatus, 
tas juose randa labai stam
bių sociologinių pradų, bet 
apie tą tikybinę organizaci
ją geriau tinka rašyti svars
tant tikybinį Matulevičiaus 
veikimą, taigi šičionai pla
čiau nekalbėsiu.

Patriotas Matulevičius, 
puikiai įvykdęs socialinius 
kursus Varšuvoje, negalėjo 
nepadaryti to paties Lietu
voje. Kauinc prel. Dam
brauskas ir prel. Januševi- 
čius taipgi svajojo apie tai. 
Nors Lietuvoje nebuvo pa
stebėta permaža sudėjimo 
visuomenės dalykais, tačiau 
socialiniai kursai padaryta 
sausio 2—5 d. 1909 m. Kaip 
tie kursai buvo rengiami ir 
juose laikytų paskaitų tek
stai yra atspausti “ Draugi- 
joje” (Nr. Nr. 31 ir 32, to-
mas Viii, liepos' ii* J'ugpiu-- 
čio mėnesiai 1!K)9 m.). Lie
tuvybės atžvilgiu tie kursai 
yra minėtini dėl to, kad juo
se Žemaičių Vyskupas pir
mą kart, viešai laikė lietu
višką prakalbą nebažnyčio- 
je. Lietuviai už tai buvo ir 
yra dėkingi a. a. vyskupui 
Gas|wirui Girt aut ui.

Ėmės organizuoti vienuo-

Matulevičius tiesioginio pa
šaukto io visuomenės dariai 
nedirbo, ypač, kad didžiojo 
karo metu tat buvo visiškai 
negalima. Po to karo, kai 
tik aptaisė anuotų šūvių su-

• —“ — A“ - — ‘ •

vie-

BLAIVININKŲ N. A. APSK. 
SUVAŽIAVIMAS _ 
l

' Kovo (j d. š. m. 1 vai. ]k> 
netų, bažnytinėje svetainėje, 
432 Windsor gt., Cambridge, 
Mass. į vyks Blaivininkų N. • 

1 i u u i,,., o___-_y~__ -__
XjL* Zkl'oAl 1 vJL\'«o lOlA » čAZkAcA % JL— 
mas. ..L

Šis suvažiavimas bus svar
bus. Taigi kviečiame kuo- 
daugiausia suvažiuoti nuo vi
sų šio apskričio kuopų, kaip * 
gerb. dvasiškius taip jiasau- 
linius, jaunimą, suaugusius 
ir senelius vyrus ir moteris.

Šiame suvažiavime bus 
renkania nauja valdyba; iš
duotas raportas iš Blaivinin
kų fceimo: kalbama apiegun^ 
tą šalelę Lietuvą ir apie-ki- 
tus |>rganizacijos klausimus. 
Dalyviai eis “in corpore” 
prie šv. Komunijos. - 

įPirm. Juozas Srirskas, 
Rašt. Be u. Jakutis. , ..
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ĮVAIRENYBES
DVIEJŲ POPIEŽIŲ 

PUSRYČIAI

Buvo tai prieš 40 su virš 
metų. Vienas jaunas Milano 
kunigas atvykęs į Mantuos 
miestą, atlaikė Mišias ir pa
norėjo atlankyti vietos vys
kupą. Nuėjęs Į jojo rūmus 
randą duris praviras; bel
džia i jas — tylu: beldžia 
smarkiau — vis tylu, nieks 
neatsiliepia. Nieko nesu
laukdamas. kunigas žengia 
vidun: pereina vieną kam
barį, kitą — nieko negirdė
ti; žengia dar ir... staiga 
išvysta vyskupą, turintį ran
koje kavai indą. — Tuo gi 
laiku vyskupas pats ruošėsi 
pusryčius, bet išgirdęs žing
snius, išėjo pasižiūrėti kas 
bevaikščiotų. “Jūsų Eksce
lencija, tarė kunigas, esu at
vykęs iš Milano; nesenai at
laikęs Ališias, užėjau čia, 
norėdamas išreikšti ]>agar- 
bos Jūsų Ekscelencijai." — 
“Ar Tamsta tik po mišių ? 
— Vadinas. Tamsta dar be 
pusryčiu!., taigi pusryčiau
sime drauge: prašau man 
pagelbėti. Šiandien mano 
sesuo išėjusi miestan, dar 
negrįžus ir aš pats kiek mo
kėdamas ruošiuosi pusry
čius. Prašau tad paskui ma
ne.” Kunigas nuėjo paskui 
vyskupą Į virtuvę, pasiėmė 
puodukus, cukrų ir kavą ir 
sugrįžę drauge papusryčia
vo. — Vyskupas va(Įinosi 
Juozapas Sarto; kunigas 
Achilas Raiti: pirmas tapo'jAlister vra 
popiežiumi Pijum N, antra
sis — dabartinis popiežius— 
Pijus XI.

V — •

SENOVĖS PALIKIMAI

TRAKINI A T (Žvirgždai-
čių vai., šakiu ap.). šiame 
kaime pas ūkininką K. šve
dą galima pamatyti daug se
novės palikimu, pav.: medi
ne jaučiais ariama žagrė, » • , 1 •
mūšiui mėžti medinė šakė: 
mediniai lenkti ratai: piau- 
namasai ingiu riestas peilis, 
daug senovišku baldų ir t.

UŽKEIKTAS EŽERAS
/

Paežerei i uose, Šakiu aps., 
prie mažos bažnyčios, netoli 
Nemuno yra ežerėlis, kurio 
vanduo skoniu skiriasi vpa- 
tingai nuo gryno vandens. 
Sako, kad i ežerėli Įteka 
gelmėj požemio upė — mi
neralinis šaltinis, kuri vie
ną kartą užtikę bekasdami 
gyventojai per karą. Sene-

keiktas Geižutos dvaras.

t.

KARALIAUS DOVYDO 
BRANGENYBĖS

MOKSLININKŲ KEISTU
MAI

a.Dideli pasisekimai a. 
Lordo Canavon pažadino 
daugeli tyrinėtojų prie iška
senų.

Anglų laikraščiai praneša 
apie Lordo Mac Allister’io 
ekspediciją Palestinoje, kur 
vra kasinėjama biblijos lai
ku brangenybėms pamink
lams surasti. Mac Allister 
pradėjo savo tyrinėjimus 
l>rie Dovydo kapo, nes jam I 
pasisekė sužinoti, kur ilsisi. 
vieno geriausių izraelitų ka
ralių liekanos, — o ta vieta 
vra netoli garsiųjų kalnų 
j()f‘el. Darbai jau pradėti.1 
|lx‘t jie labai pamažu cinai 
pirmyn, nes

■ vontojai visokiais būdais 
trukdo darbą. Bet MaeAllis- 
ter nemano nusileisti ir ra
do labai gerų priemonių 
pnieš žmonių fanatizmą, —
■ jis išmoka didžiausias pini
gų sumas arabams gyvenau-

.Mokslininkai dažnai yra 
paskendę abstraktinėse, nu-

✓

tolusiose nuo gyveninio, min
tyse. Paimsim, pavyzdžiui, 
vieną žymu prancūzu mate
matiką- Ampere ą, kuri tei-

DAKTARAI

v •

t*

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

DR. J. EDW. MURPHY
(DANTISTAS)

Lietuviams galima susikalbėti 
nes randasi lietuvė slaugė

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

Vai.: nuo f) ryt<> iki 9:30 vak.

LIETUVIS DENTISTAS

R. ST. A. GALVARISKI
(GAI.INAUSKAS)

14 Broadway, So. Boston'
Telephone Su. BosU-n 2300 j 

Ofisas atdarus nuo 10 Iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po j>iet Ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventų dienų pagal tu* 
sutarimų. j

RAŠTINĖJE
Viršininkas i vieną raštinin

ką: Jei tamstai, atrodo, kad esi 
tuo. kuo, aš, tai... tai esi asilu.

BEVEIK...

‘f Vakar beveik pamačiau ta
vo. tėvą.”

“Kaip tai, beveik.”
“.Juk tavo tėvas tarnauja 

policijoje ir turi 33-ą numeri, o 
tas, kuri aš mačiau, turėjo

Į
*

y t iį

M MPASIVĖŽINO
Vienas amerikonas parvažia

vęs į Žemaitiją, parsivežė auto
mobilių. Tėvas tokią mašiną 
pirmu kart pamatęs užsigeidė 
pasivėžvt. Išvažiavo. “Važiuo-

dėju (gyv. 1775-1836 m.), jam amerikanskai” sako sūnus 
Apie jį yra užsilikę daug ir paleido automobilį visa jėga, 

tik švilpia vėjas pro ausis, 
ištaiga tvykst Į medį. mU;:!,: >■ 
Ibilis apsivožė, o tėvas m -ū- 

.v . . . . .'num išvirto i griovį ;'!!•: > v.; - i .....
I d:*ns.

lšsike])urnėjos šiaip taip iš 
jgriovio ir kratydamas .įuo sa- 
jvęs dumblą-amerikonas džiau- 
(giasi: “Vot. tėti, kad važiavom 
tai važiavom.” o tėvas čiupi- 
nėdaniasis skaudamus šonus 

;pakraipė galvą ir žiūrėdamas 
lį apsivožusį automobili klausia 
sūnaus: “Pasakyk man. vaiko, 
kai]) tų tą šėtoną sustabdai ton, 
kur medžiu nėr.”

1NUOSTABIOS KVIEČIO 
VARPOS

Gero auginimo dėka vie
name Italijos, prie San Re
nio, dvare pasisekė gauti 
nuostabiu kviečio varpų. 
Kvietys išrodo, kaip koks 
drūtas ryšulys iš 10-15 ryk
štelių (stiebų), kuriu kiek
vienas turi didelę centrinę 
varpą su 10-12 šalimų var 
pu. Buvo apskaityta, kad 
kiekviena pilna varpa duo
da 300-400 grūdui, kuriui ke
li pasiekia kavo medžio grū
do didumą. Varpos yra . 
milimetrų storumo prie pa
grindo (pašaknio) ir yra 
labai atsparus visokioms 
oro atmainoms.

Agrikultūros sekret-orius William. M. Jardine, Washing- 
ton’e sveikina Texas valstijos čampijonę vatos augintoją Eiga 
Daniels. Ji lankėsi Washingtone pažiūrėti valstybės sostinės.

lang sporto žinią iš Lietuvos ir 
užsienio.

Kiekvienas jaunuolis, kuiian 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su 
sipažintu su kariuomene. Toks jau 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar- 

1 to jautis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
.ai garbingai tarnvbai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai tur' 
būti “Katąs.” nes jis be karišlo 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “ Kario” prenumerat< 
riai dovanai gauna priedą — gra 
žu, spalvuotą sieninį Kariu Kalei) 
dorių. Kalendorius dalininko dar 
bo. papuoštas paveikslais ir sura 
syti jame žymesnieji lietuvių gilt 

[ jklo nugalėjimai nuo pat senovė: 
ligi šių dienu.

“Kari” redaguoja pulk. Įeit 
B u rokas.

“Kario” kaina metams 15 litu 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso 
tnybės Aikštė. “Kario” Rcdakei 
ja-

TeL Brockton 5112 f 
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUDAUSKAS) 

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

(Kampas Broad Street) i

pasakojimų . Jis nuolat tu
rėdavo savo dėmesį užimtą 
matematiškais skaitl javi
niais. Skaitydamas lekcijas 
aukštojoje technikos mokyk
loje, jis ištraukdavo iš kiSe
ninus savo nosinę, mitrinda
vo ja lentą ir vietoj nosinės 
dėdavo kišenėn ten pat gu- 

’ linti lentai šluostvti skiuhi-
■ ra. Dažnai gatvėje1 jis ap- 

tenyksciai gi - sistodavo- nežinodamas, kur 

esąs ir kur eiuąs. 
prie autobuso — 
jis jį palaikydavo už juodą 
lentą ir pradėdavo paišyti 
Įvairias formulas ir figūras, 
kuomet gi omnibusas nuva
žiuodavo, jis atsipeikėjęs 

kad turėjęs 
Ypač Įdomus 

šis su juo atsitikimas. Syki 
vaikščiodamas Paryžiuje 
Senos upes krantais rado 
ne])aprastą akmeni ir ilgai 
jį čiupinėjo. Atsiminęs, kad 
jis turi šiuo, laiku skaitGi 
lekciją ištraukia iš kiše- 
niaus auksini laikrodėlį, ir 
žiūri, ar dar suspėsiąs nu
vykti. įsitikinęs, kad pa
greitinus žygi galėsiąs laiku 
paspėti, meta laikrodėlį Į 
upę. akmenuką gi Įsideda Į 
kišenių ir greit nužingsniuo
ja. — Dar kitas atsitikimas. 
Vieną vakarą gatvėje jis su
tiko pažįstamą ponią, labai 
nuliūdusią. — Kas tamstai 
yra? užklausė.—Argi Tam
sta nežinai, atsakė ji — aš 
netekau tėvo. Jisai stovėjo 
užsimąstęs. Kiek laiko tvle- 
. .. c. * L •yjos jisai tarė: — Bet be šito 
tėvo, tamsta gal turi dar ki
tą? — Iš ma
tyti, kad jis arba visai ne
manė apie šios ponios nelai
mę. turėdamas galvoj kokią 
kitą savo mokslo mintį arba 
gal turėjo omeny dangiškąjį 
Tėvą. — nes žinoma, kad 
Ampere’as buvo giliai tikin
tis katalikas.—“šaltinis”

'tiems prie kalnų Ofel. Mac prjsiinindavo, 
ka(l|juo važiuoti.Įsitikinęs, 

Dovydo kaiie randasi 
vertingesnių dalykų, 
Tut-Auk-Amono kape.

Istorijos daviniais, 
Makabėjų laikais dalis tų 
brangenybių buvo išimta, 

Ge- idel tuo laiku siautusio suki
ni. limo ir nors buvo išimta tik 

buvusi skylė kalno viršuje. Įdešiintdalis visu turtų, bet 
kurion mostas akmuo tik už ir tas sudaręs 200 vežimų, 

prikrautų auksu ir sidabru.
Po Makabėjų sukilimo ta

sai kapas vėl būvės sulygin
tas su žemo ir niekas per 
daugelį šimtmečiu nežinojo 
tos vietos iki N N amžiaus, 
kai Mac Allister’ui pavyko 
vėl jis atidengti.

Pinigais apipilami arabai 
neleidžia žvdų minioms pra
simušti prie kapo, nes kitaip 
anglui ekspedicija taptų jų 
fanatizmo auka.—“Lietuva’

ARCHEOLOGINIAI 
IŠKASINIAI 

VELIUONA. Vietos
»

dimino kaliu* dar 1921.

kurion mostas akmuo tik už 
geros valandėlės kaukštelė
davo kalno gelmėj. Kas ten 
viduje buvo—nežinoma. Se
neliai pasakoja, kad čia esąs 
užburtas dvaras ir naktimis 
vaidinasi.

Tais pačiais metais beka- 
sant kalne duobę krvžiui 
pastatyti, buvo iškasta daug 
sudegusiu rugių, žirniui ir 
kitų javu, kas nusako apie 
buvusi Veliones deives au
kurą.

!T

I
I

Priėjęs 
omnibuso

daug 
negu

jau
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Dabar Ne Seniau
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausią 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 šaulių 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 11., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą.

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

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

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

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

k
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RAŠYTOJOS RADZEVIČIŪ
TĖS SUKAKTUVĖS

I

1

NEAIŠKUS KLAUSIMAS
— Kiek metų turi asmuo gi

męs 1894 m. ?
— Klausimas neaiškus! Ai

tas asmuo bus vyras ar moteris 
ir ar patsai turi atsakyti ?

ŽINOMA
Kokia yru pirmutinė sąlyga, 

kad kareivis būtų su kariška 
iškilme palaidotas?

— Gi pirmučiausia, kad britų 
ir un iręs!

— Įdomu ar velniai moka 
pačiužoniis-'čiuožti. ar ne?

—Žinoma, kad ne!
— Kodėl tu tai]> manai?
— Na. kur tu pekloj*1 

rasi?!

NEDRAUGIŠKAS 
TINIS

Kas do vienas

draugas.

ledą

SUŽIEDO-

anas tavo

SUŽ.io-

U. of S. Calif. Wampus. 
KŪMUTĖ.

Nepamiršk! visoms pasakyk, 
kad niekam nesakytų to.. ką 
aš tau pasakiau apie Joną ir 
Ona! California Pelican

sukanka 
Marijonos 
literai inčs 
AT. Radzo-

gerai žinoma lietu- 
apysakomis ir 

eilė 
kaibon:

rašytoja 
lietuvių

Šiais, 1927 m.
'45-ri rašytojos 
Radzevičiūtės 
darbuotes metai, 
virinte
viams savo 
scenos veikalais, kuriu 
išverstą lietuvių 
taip pat ne kartą 
ėmusi siitži'tus iš 
gyvenimo. (E.)

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

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareiviu laikrašti

“KARI”
4.

“Karys” rašo ne tik apie Įvai
rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštu, 
įvairenybių iš liauju mokslo išra
dimu. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kai]) .jos gink
luojasi. kokius naujus karo pabūk 
lūs išranda ir ką pasaulis gali 
Jaukti ateity, kokie karai gali kil
ti.

“Karys” daug rašo 
menės susiartinimo su
ne. nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lili u vos vėliava.

“Karyj” yra daug paveikslu, 
reginių, ajvj'sakii. eilių. įvaireny
bių, juoku ir 1. f. >

“Karys” deda daug atsiminimu 
iš Lietuvos kariuomenės kovu ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai- 

Hytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę 

Į Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Karį,” nes jis paduoda

ADVOKATAI

VERACKAIRVIŠINSKAS'
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE I

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway ,

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tel. Brockton 7180

GR ABORIAI

dėl visuo- 
kariuome-

s

Residencijos-Telephonns: 0779-R. K 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-V 

S. BARUSEVIČIUS
Otvvttkas Oratorius, balwu»noto 
Ja*, Beal Katate ir Publlc Notare* 

258 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rarfdenclja 838 Dore nešt e r Areno* 
• - Dorcbester, Man.

Tel. Nonvood 1303

E. V. WAR ABOW & CO
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRAB6RIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

1179 KASniNGTON STREET

Norwood, Mass.

t
1.
I
l\ 
i 
r

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS.
(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, kwartz žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
elektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratorv 
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare 

381 WEŠT BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

I

■■v -------- * — ,
Te). So. Boston 0823 ____
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos:

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

12-tos dieną uždarytas

4 TEL. So. Boston 0506—W. j
i lietuvys DANTISTAS j

H. L KAPOČIUS i
£251 Broadway, So. Boston '

(“Keleivio” namej
nuo 9ano 9 1M 12, n*} } 
:30 Uo9 vakare. $ 
kfl2 vaL dieo% J 

5 guba tomis nuo 9 Iki 6 vak. Nadfl 5 
Ritomis nuo 9 Iki 12 (pagalsutartį) 5

I

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretui) ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

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

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

perkam, parduodam ir išmainom na
mus, ūkės ir visokius bižnius. kaip tai 
/mčernes, bekernes ir restorantus. In- 
šiūrinam (apdraudžiam*) namus nuo ■ 
upmus ir nelaimiu, taipjpatt.'krautu- į 
ves ir automobilius. PardutJdam’ang- į 
lis, koksus ir malkas. Išrandąyojam 4 
kambarius. Užlaikome kamarninką, 
arkitekta; padarome planus deĮbu- ■ 
davotoju: *' Š
jus. stogdcng-'tią, phiraberitfr ir elėk 
trikininkus. r. _„ ___
pirmą ir antnj mbrįfiČią. Teipgi su
teikiam lcRališknsr patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose, 

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

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY

t

: užlaikome namų taisyto-
1 o n < •’ į ia, phiraberitęs1 ir elėk- X 

Skoliname pinigus ant x 
■ ■ s 

v

I 

$ 
SOUTH BOSTON, MASS. į 

ž Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

Ofiso Telefonas Univereity
RetidenciJoB'Te!. University 8834-RJ

D. A. ZALETSKAS ’
Graborius ir Balsafnuotojas
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET

CAMBRIDGE, MASS.

. ■ ■ .. ............. , ----

I

DAKTARAS EIH, M. D.
(Europeiskas Specialistas)

Pirminu buvęs pirmas asistentas 
IMrpato universiteto klinikoj. Per
11 metų sperijalizavosi geriausiuo
se vokiškuose, rusiškuose, franen- 
r.iškuose ir amerikoniškuose hr»s- 
pitaliuose. Milini studijavo viduri

nes ligas. KviZMn pas save pacien
tu*. nepaisant kaip ilgai arba kaip 
gilini lign vrn įsigalėjusi. Atlygi
nimas gan vidutiniškas. Valandos:
12 2: G—8 ir pnjnrt susiturimu. 
.140 Centre St., Jamaicn 1‘lain, 
Mass. Tel. Jamaicn 3975-W.
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P. J. AKUOČIUS :;
X Lietuvis Oratorius
t 820 E. SINTI! ST.. SO. BOSTON j | 

Z Tel. S. B. 44W Į ;

Res. Talhot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Boston 
Ofise tik vakarais
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