
1 
i

u, jk
■■

t k > ’ •
Į;»‘ r -

>

' ‘V-*.

- ---- i Up. ------------------- ------------

VISŲ SALIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITESI
' ” ‘U’-* . « ; ■

---------------------——-—r—i.

5

T~r 
Į ,

•4

Eina n» 1916 nu

k 
t *T4

f

-- >

• E ■

■-5'1

ė-

$

i

?*’ f
*

k 1

t /

k -

i

VOKIEČiy-LENKĮJ PRASIMANYMAI APIE 
VILNIŲ

>iii
re?-X* T*“ ♦ » < *■

GEBU BAŽNYČIOS VAICT.—Vystapaa ________

4.

- ■* ■

K Mina. Q CgnŪtf

-i T-rrnBii

*
iK ii 

h 

į]

ry *
-L

<>

y

Ei,—

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ SV.
KOVQ.MAaay4T),-19Ž7r^j

J,
7

4
B •S

1
3

5

T:

*4
y

;‘.r H
-1

t

Lenkai subankrutinę šėlsta ir skleidžia prasimanymus 
apie Lietuvą, kad tik susilpninus lietuvių pasiryžimą ir ko
vą už sostinę Vilnių. Tą patį daro vokiečiai netekę Klaipė
dos, o ypač dabar besirengiant prie naujų Seimelio rinki
mų.

Paskleistos žinios iš Berlyno, Rygos, Varšuvos apie 
sutartį Lietuvių su Lenkais dėl Vilniaus prigavo ir mūsų 
kai kuriuos laikraščius. Vieni paabejojo apie tų žinių tei
singumą, bet Įdėjo vistiek Ik1 pastabų.

Bolševikuojanti ir grynai bolševikiški laikraščiai, ku
rie tik tokiomis žiniomis ir maitina savo skaitytojus gavo 
progą dar kartą gatviniai išsikolioti ant dabartinės val
džios ir Lietuvos tautiškai nusistačiusių vadų.

“Darbininkas” gavęs tas žinias nesiskubino paskelbti, 
nes nebuvo pagrindo joms tikėti, o ypač gavus Lietuvos Pa
siuntinybės Amerikai pranešimą apie skaitytą deklaraciją 
Seime, kur valdžia griežtai reikalavo grąžinti Lietuvai oku
puotą kraštą.

Deklaraciją skaitė Seime vasario 25 d., o žinios apie 
sutartį pasklydo diena prieš.

Dabartinei valdžiai nebuvo kada pradėti derybas su 
lenkais, o socialistinei valdžiai sugriuvus nutrūko ir visos 
ji] pradėtos derybos.

“Darbininkas” savo skaitytojų nesuklaidino vokiečių 
arba lenkų prasimanymais. Laukėme patikrintų žinių iį

KAUNAS. — Lietuvos valdžia pareiškia, kad jokių derybų 
su Lenkija neveda, ir jokių sutarčių nėra padarius.

VARŠUVA. — Lenkijos valdžia taipgi pareiškė, kad 
visos žinios apie sutarti su Lietuva yra grynas prasimany
mas. Dar priduria, kad lenkai vra linkę taikytis su Lietu
va ir panaikinti karo stovį. (Grąžinkite Vilnių Lietuvai ir 
bus taika. Red.).

LENKAI NORI TAIKOS SU SOCIt™EwvoT,UN
VARŠUVA (E.) — Nau

jai paskirtasis Lenkijos už
sienių reikalų ministerijos 
rytų departamento direkto
rium socialistų partijos na
rys IToluvko, nesenai su 
specialine misija Pilsudskio 
buvęs siųstas į Rygą, pasak 
lenku opozijos spaudos, esąs 
agresingos politikos SSSR, 
atžvilgiu (tiesiog reikalau
jąs pulti Kievą) ir Lietuvos 
karo jėga prijungimo prie 
Lenkijos šalininkas.

LIETUVA
V AR ŠU V A.—Len k u 1 a i - 

kraščių žiniomis, Varšuvoj 
Įsikūrusi nauja Rytu Pabal
tus draugija, kuri stato sau 
tikslu politinį, ekonomini ir 
kultūrinį Lenkijos susiarti
nimą su Sovietu respubliko
mis ir Pabaltus Valstybėmis 
— Latvija. Estija, Lietuva 
ir Suomija. Netrukus Vil
niuj būsiąs atidarytas drau
gijos skyrius.

Draugija projektuojanti 
vesti plačią propogandą tų 
valstybių tarpusavio susiar
tinimo naudai.

(Jokio susiartinimo su 
Lietuva lenkai negali tikėtis 
pakol jie sėdės mūsų sosti
nėje Vilniuje. Lietuviai be 
Vilniaus nenurims. Matyt, 
kad toji lenki] draugija pro
jektuotą propogandą jau pa
skleidė apie nesamą sutartį 
dėl Vilniaus.—Red.)

AREŠTAVO SPORTININ
KUS

Mėlynieji įstatymai 
veikia

GAVO TŪKSTANČIUS 
PASVEIKINIMŲ

1VASHINGTON, D. C — 
Prezidentas Coolidge pasi
rašęs taip vadinamą Me.Na- 
rv-Haugen farmėnų bilių 
gavo tūkstančius pasveikini
mu telegramomis ir laiškais.
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(ŽLEMBIA, S. C.—šimt
mečio senumo “mėlynieji į- 
statymai” pajudinti, kuomet 
policija areštavo sportinin
kus sekmadieny vasario 27 
d.

Taipogi uždarytos visos 
krautuvės, vaistinvčios už
darytos visai arba tik par
davinėja vaistus, i ^gazolino 
stotis.

Sakoma, kad veikiant, to
kiems Įstatymams tuojau 
atsirado šmugelninku.

6

L

# T

.r

4

( *.•

N

. v • • -

- i

't . T* ■

/ A ■*4 ► 4

*

it

J

F

i

T

ŠV. KAZIMIERO GARBfel
____________—. ;

Grožė dangaus, garbė karalių.
Šventasis mūs Kazimierai!
Tu betarnaudamas Visagaliui 
Globėjai mūsų palikai.

Alenka, Tau žemės karalystė, 
Nes Tavo akys siekė ten,.’ 
Kur negalima suklysti, 
Kur laimė amžina gyven!

Mylėdams savo Sutvėrėją 
Tu vis dorybėse stiprėjai, 
Neiškiypai iš tojo kelio, 
Kurs veda prie Dangaus Vaikelio-

nuo Tavegr’^cJo^^-
— Kaip tankiai, vargdieniai, nupUoiam! 

Ir tikslą tikrąjį pamirštam 
Ir šventajai malonei mirštam!

Netobulinga mūs širdis 
Žemiems gašlumams pasikinko, 
Ir audros siausdamos aplinkui 
Ramybę mūs rods suardys.

Bet Tu Lietuvą vis globojai 
Ir josios užtarei vaikus: 
Tegu toje audroj žiauriojoj 
Nė vienas mūsų nepražus!

Kiekvieną darbą mūs prakilnų
Tu su malda siunti dangun;
Tu visiionu't globojai Vilnių, 
Ten Tavo kūnas šventas būrį’.

O kaip norėtume ten grįžti 
Kur Tu ramybėje ilsies!
Vienyljės raiščiais susirišti, 
Geresnės laukti ateities!

Apgink savuosius nuo pavojaus, 
Nelaisvės šmėklą išblaškyk.
Globok Lietuvą kaip globojęs 
Ir Vilnių tautai išlaikyk!
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Planuoja paskelbti generalį 
streiką€

SHANGITAT, kovo '3. — 
Pranešama, kad Jungi. Val
stijos, Britanija ir Kinija 
negali susitaikyti dėle išso
dinimo jūreiviu ir reikalo 
apgynimo savų piliečių.

Sakoma, kad Britanija 
laiko apstaeius ginkluotas 
jėgas 20 mailių ilgio ir jai 
gelbsti 150 italų.

Susirėmimai Kantoniečių 
su Nacionalistais nuolatos 
pasikartoja.

Raudonieji agitatoriai no
ri sudaryti stiprią organiza
ciją ir paskelbti streiką. 
Kursto nuversti valdžią, ku
ri palaiko tarptautinius ry
šius su kitomis šalimis, taip 
kaip jau padarė Hankov’e.

Spėja, kad Rusijos pini
gais dirijama. Visur išlipdy
ta bolševikų atsišaukimai ir 
raginimai nuversti valdžią 
ir išrinkti “piliečių val
džią.”

Policija daro viską, kad 
sulaikius bolševikų propo
gandą. bet žmogžudysčių ne
trūksta. .

SOVIETAI TEISINASI

MASKVA.—Sovietų Ru
sija teisinasi prieš Angliją 
ir pasižada būti nuolanki ir 
paklusni 
ilgam >

Visgi 
drebino 
nusilenkti.

Sako, kad M. Krassinas 
užtikrina Didžiajai Britani
jai. kad Rusija darys viską, 
kad palaikius gerus santy- 
ikius tarpe šių dviejų vals
tybių.

tarnaitė. Tik ar
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žuvo 52 žmonės
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SKANDALAS LIETUVOS SEIME
KANOPINĖS GRUPĖS ATSTOVAI ŠĖLSTA

(Kablegrama)

KAUNAS, Kovo 3 d. — Lietuvos Seimas susirinko. Vals
tiečių Liaudininku atstovas Toliušis kalbėdamas Seime Įžei
dė Pulk. MusteikĮ, kuris pasiuntė sekundantus, reikalaudamas 
atsiprašyti arba duoti satisfakciją dvikovoje.

Diskusijos dėl Vyriausybės deklaracijos nebaisios. Se
kantis posėdis Įvyks antradieny, kovo 8 dieną.

ROMANAS

SEIMELIO RINKIMAI ATIDĖTI

KAUNAS (Elta) Vasario "8 d., 1927 m. — šiandieną,* 
Klaipėdos Gubernatorius paskelbė aktą, kuriuo Seimelio rin
kimai atidedami balandžio mėn. 8 dienai pasiremiant vienuo
liktu rinkimu Įstatymo straipsniu dėl sąrašu sustatymo ne- 
tikslingumo, nes vienur Įtraukti neturintieji teisės balsuoti, 
kitur netraukti turintieji teisės balsuoti.

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai

VILNIUS. — Dr. Jono Basanavičiaus laidotuvėse da
lyvavę žymiausi Lietuvos j’C-t

teligentija. Taipgi buvo ir lenkų delegacija. .. c
Vilniaus katedroje ir ant kapų sakyta lietuvių ir len

ku kalba pamokslai.
Ant kapų kalbėjo Lietuvos Universiteto rektorius M.

, Biržiška. Kauno burmistras J. Vileišis, senatorius Krzyža- • 
no\vski. Žydi] ir baltgudžių atstovai ir gi kalbėjo.

Spauda plačiai aprašė laidotuves ir Dr. Jono Basana
vičiaus darbuote.

BIMBA PALIUOSUOTAS PILSUDSKIS VĖL VILNIUJ -v

Ru-

KAUNAS (Elta). — Lat
vijos užsieniu reikalu- minis- 
teris F. Cielens, kalbėdamas 
dėl užsieniu reikalu ministe- *. A
rijos biudžeto, nurodė, kad 
Latvijos užsienių politikoj 
pirmoj eilėj stovi ekonomi
niai reikalai.

Numatyta visa eilė ekono
minių sutarčių su kitomis 
valstybėmis. Su Lietuva rei
kią sudaryti tokia pat plati 
ekonominė sutartis, kaip su 
Estija.

Be to, atstovas Dubinąs 
nurodė į ekonominės sutar
ties su Lietuva didelę svarbą.

rA«at

BROCKTON, Mass. — 
“Nelaisvės” Bimba, kuris 
buvo kaltinamas už prieš
valstybinę agitaciją ir nu
baustas $100.(M). apeliavo i 
Augštesnį teismą. šiomis 
dienomis teisėjas tą bylą pa
liejo į šalį po to. kada val
stijos prokuroras reikalavo 
tą padaryti. nes sako, kad 
teisybė vistiek pasirodo ją 
panaikinus kaip, kad ir il
game tardyme. Bimba ne
buvo teisme nė jo ginėjas, 
nes sakoma kad taip jau bu
vo prirengta nuo anksčiau.

RUSIJOJ BOLŠEVIZMAS 
TIRPSTA.

Kova su bedievybe 
stiprėja

MASKVA.—Sovietų
sijoj visi] tikybų dvasinin
kai jungiasi bendrai kovai 
prieš bedievių organizaci
jas. Tūlos gub.. pav., l>e- 
dievių draugija turinti 40 
skyrių, su 800 nariu. Tuo 
tarpu dvasininkų, l>endrai 
'kovojančių su ta draugija, 
vra: 1 metropolitas. 2 vys
kupai. 2 katalikų kunigai. 3 
rabinai, 78t> staičatikių dva
sininkų ir 151 dijakonas. Tū
los gub. iš viso yra 763 cerk
vės.

Dvasininkų suvažiavime 
priimta įuriemOnių kovai su 
bedieviais, kūnų tarpe ir Į- 
sakyrtuis visiems dvasinin
kams studijuoti K. Markse?, 
nes dauguma jų disputuose 
pasirodą be reikiamo pasi
ruošimo. Iš sakyklų pasiū- 
lyfo'skaitvti bedievių laik- 
rašiuos talpinami prieštiky- 
biniai feljetonai ir atitinka-j -Rusijos pronto ja i imsi
mu būdu jie tikintiesiems jstatę prieš bolševikus, sako 
aiškinti. • iKerensky.
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I RUSIJA PRIE& BOLŠEVI

KUS

CWM, Wales, Kovo 2. — 
Fkspliozijoje .žuvo 52 dar
bininku. Premjeras Bald
ui n buvo atvažiavęs pa
reikšti simpatiją darbinin
kams ir jų šeimynoms, bet 
darbininkai ji ižkoliojo ir 
grasinimais palydėjo. ,

VANDUO NUPLOVĖ VIEŠ 
BŪTĮ Į JŪRES

Hampton, Mass.—ITamp- 
ton Beach stovėjusis vieš
butis ir vasarnamis pateko 
jūrų bangoms pakilus van
deniui.

4 — - A
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Kerenskis, buvęs galva revolin- 
cijonieriškos valdžios 

Amerikoje

NFAV VORK. kovo 2. — 
Aleksandras F. Kerenskv, 
buvęs galva revoliucijome 
rių valdžios Rusijoj po nu
vertimui caro, atvažiavo lai
vu Olimpic šiandien studi
juoti Amerikos laisvės prin
cipus. Jis taipgi pasiryžęs 
supažindinti amerikiečius su 
Rusijos reikalais.

* 

t *

RAGINA MELSTIS

MENKO UI TV. — Ar
kivyskupas Morą Dėl Rio 
atsišaukė į vis ūš 'k ;ff;d i kus, 
kad gavėnios laike karščiau 
melstųsi, prie Aukščiausiojo 
prašydami taikos ir susti p- 
rinimo tikėjime išlaikyti be-I 
dieviu per,sekiojimą. j ,

NĖRA LYGYBĖS AIRIJOJ.

DUBLINAS. Airija. į
Prisaikinti teisėjai ir legis- , 
latūros nariai paruošė nau- A 
ją biliu. kurie paliuosuoja 
moteris nuo pritslermių --
ti prisaikintais teisėjais.

Sulig konstitucijos ir nto* 
terys turi lygias teises, bet j ; 
biliumi norima suvaržyti, 
nes jos permaža rūpinasi ,

viešais reikalais. '•»<:
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“DARBININKO” KATALOGAS

MIRTIES BAUSMĖ ŠIMA- 
TONIŲ NUŽUDYTOJAMS

kad ta paroda pa
šutins išleisti lietuviškų 
prijuosčių albumą, kaip kad 
yra išleista net du lietuviš
kų krežių albumai.

LIETUVIŠKŲ PRIJUOSČIŲ įtikėti s. 
PARODA
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Dailės d-jos suruošta lie 
tuviskų prijuosčių paroda 
Kaune labai sudomino mū
sų visuomenę; Parodoje bū
vu išstatyta 26(1 įvairiausių j 
stSiFiAjfsfcu prijuosčių, kurios 
fcfev eik visos surinktos Su
valkijoje ir austos 4 staklč- 
rips. Tik viena prijuostė iŠ-Į 
šĮuvinūta. Prijuosčių raštai 
gražūs ir visi originalūs. 
Dažniausiai vartojama tu!- 
TJfS. Įvairiai sukombinuotos. 
Yra dar tauriu, stilizuotų; 
ąfjiolų, drugelių. dryžių. !|n Į;1 
žvaigždelių.

Pri 
mus' pasižymėjęs dideliu me-

jNAUJA MOKYKLA

V A R 6 B ĮĖJAI (Alytaus 

apskr.). čia pas ūkininką 
J .(irebliausk.ą Įsteigia nau
ja mokykla. Ją lanko 43 
vaikučiai. Pirmiau jiems te
ko vaikščioti už kelių kilo
metru. Dabar džiaugiasi, 

(kad arti. Mokvklos vedėju 
paskirtas A. Žilinskas. Žmo
nės patenkinti.

Penktadienis, Kovo 4 d., 19^7

I Karo lauko sude-
irytas prie- Kauno Įgulos 
(šiandien, vasario-5 d. teisia 
p žymius komunistų veikė
jus, buv. kum L. Admuaus- 
■ką, jau nuteistą Kaune apy- 
igardos teismo I metams sun- 
įkiųjų darbu kalėjimo, Pijų 
|(«l(»vackį. Eugenijų Vincą 
■('liaimą. Zcimaną Švarcboi*- 
|gą ir Aleksandrą lvanaus- 
ika.

r į i
%

Vasario K) d. Karo lauko 
teismas išnagrinėjo plėšikų- 

Igalv ažudžių Bagdono Vario 
vo ir-Jankūno Juozo bylą.

• kurie, kaip žinopia. per m.
■ gruodžio 27 d. 9 vai. vaka- 
•?'r<> išžudė šimatonio Jono 
(šeimą. Teismas, išžiūrėjęs 

rado juos visai misi- 
r nusprendė: ////- 

/s / n ristis />111 ( / / m s 
■''ItšlIHll l/l i. J iclIKTblo- 
valandų laikas padpę- 
ITezideiitui prašymus

ą.
šauleliui i r k i t. iĮ<;< i t ilsius i 

rijuosčiu spalvų derini-Į
\f(ls(s

IS
lt
pasigailėti.

Į .

niškumu: raštų spalvos ]>ui-

iT' 
l.l >] 
iI

kiai sutaikytos ir papildo 
v|enos kitos, bendrai suda-1 
rvdamos dideliai brangu Į 
nleno atžvilgiu dalyką. r<>- 
dųptj audėjos tobulą spalvų 
derinimo nuovoką. Kaip me
ni) kuriniai — mūsų senovės 
prijuostės yra begalinis tur
tas. Svetimšaliai senai tai 
-pastele*j«> ir tinkamai Įver
tino. \ okiečiai okupacijos 
įlietu rausėsi mūsų kaimo 
.irjpterų skryniose ir ieškojo 
'tgn naminio darbo audinių.
Prijuosčius, skaras ir kitus- 

’audinius grobe ir siuntė sa
vi) “žmonoms i -Vokietiją. 
Kol fn> miesto muziejuje Vo- 
kKžtijiĮje net atskiras sky- 
iius lietuviškoms prijuos
tėms paskirtas. Vokiečiu fa
brikantai tu prijuosčių raš
tais. naudodamiesi’ ketina 

panašių j^U^-Įne- 
dži&įgh rTtlia ms.

v <

Mes gi. nors ir pradėjome 
senoviškas lietuviškas pri 
•juostis rinkti prieš 20 metu, 
vis dėlto lig Šiol per mažai 
domės joms skvrčnic. Todėl 
dailės draugijos prijuosčių 
paroda suruošta laiku ir y 
ra labai sveikintina. Reikia 
—;

AMERIKOS VAIKŲ 
DOVANOS

PAŽ1 l'GŽDKIAl ( Lėkė
Ičiu valsčiaus). Sausio 21 
!d. čionai buvo gauta Ameri
kos vaiku dovanos: lėlės, no
sinės. kojinės, dažai. pieŠTtn 
kai. rašikles ir kt. Vis tai 
buvo atsiųstą per Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių. Mokyto
jas loterijos būdu sausio 26 
d. išdalino tas dovanas vai
kams. Vaikai džiaugiasi, 
sulaukę tokių gražiui dova- 
mų. ir žada atsilyginti, tai 
vra nusiusti Amerikos vai
kams savo išdirbinių.

/

Vaizdas po milijoninio dolerių gaisro Bangor, Maine. Išrodo taip, kaip po pasaulinio 
karo Europoj. _ __

KIEK LAIKRAŠČIŲ SKAI
TĖ KARIUOMENĖ

1926 METAIS ;

ITeėjusiais melais, karo 
mokslo valdybos švietimo 
dalies suvestomis žiniomis, 
visose kariuomenes dalesc 
buvo skaityta: ” Lietuvos' 
ir "Kario” po (>()<) egz... 
“Trimito”—3.“ egz., "Py 
t<>” ir "L. Žinių” - po 240 
egz.. ” 1 larbiiiinko.” " Ūki 
muko” 
1.5(1 egz 
egZ..
1(M)
egz.. 

pTz-
Įžymiai mažesnis cgz.empbo- 
j rių skaičius. Viso gi skai
tėte per tuos i/ieflls apie 3.- 
50() egzempliorių.

po 
;.5() < 

ir "L. Žinių” 
" Darbininko,” " 

ir "Pavasario
" Sa rgvb< »s - - 14*) 

l'čvv nūs Sargo 
egz... "šaltinio” - - 7<> 
"Žvdų Balso” — 60

Visu kiti] laikraščiu

MIRĖ KUN. BAJORINAS

ĮVAIRIOS KNYGOS

TAISOMA BAŽNYČIA

l\O\ AILSKAS. Per didi
ni karu Kavarsko bažnyčios 
Į bokštai buvo numušti, šiais 
įnirtais dekano 
pradėta taisyti, 
plauko socialistai 

iimrčjo siitrukdvti
I , . v . . “

bažnyčios taisyti.

alave liet tris 
j prieš bažnvčios 
i 1 >ct dėka l

UŽ KIEK IŠGERIAMA 
DEGTINĖS

BIRŽAI. Kaip visur, 
jtaip ir Biržų apylinkėje, ū- 
kininkai dejuoja, kad pini- 
jgų stoka, darbininkai dejuo
ja. kad nesą darbo ir netu
rį ką pavalgę ti. Bet visgi 
Biržuose kiekvieną mėnesį 
vidutiniai parduodama dvg- 
linės ir spirito už 2S.IMM) li
tų. o kur dar alus ? Reikia 
manyti, kad ir alaus par
duodama už tokią pat sumą.

I

i ūpesniu 
A isokio 

ta dalba 
ir neleisti 
Buvo pa- 

prašvmus.
taisymą.

energingam deka- 
ami. bokštai \i-gi buvo tai-
I

.semi. Pinigais daug priside-
i jo amerikietis Kalibartas, į Kad visi prageriami pinigai
kuris dvi pataisvmo bažnv- suvartoti kultūros tikslams, 
čios prisiuntė virš 10.000 li
tu. Bokštai pereitais metais 
nebaigti statyti, dėl užėju 
šių šalčiu.

iai butų dideli darbai pada
rėt i.

NETEKO “TĖVELIO”

NELAIMĖ

komunistai Areštuoti.
MAŽEIKIAI. Mažeikiuo

se areštuota keletas ž<fries- 
niii konoiuistii. Jų tarpe 
šilus -- komunistinės litciti- 
111 !'< >S platintojas. Tleinmnas 
(žvdas). Kaiibrvs — profe
sines sąjungos pirmininkas, 
špilkas - organizaves gin
kluot;] būrį prieš dabarline 

Įvvriaiisv bę. KluČ-ka ir Lau- 
rvnailis agitatoriai.

i 
I

K EPIŠKI S (Rokiškio 
apskr.). I ’er Naujus metus 
staiga įniro Kupiškio klelio- 
nas. kun. Bajorinas. daug 
č-i,i pasidarbavęs. Kupiškč- 

inams tai nepaprastai skali i 
!dus smūgis.

Kalbama, kad i Kupiškio 
klebonus atkeliamas iš Y ie
šmui kum I kdl rimas K u plš 

Ikėmmis gerai pažįstamas. I 
j Viešintus gi alkelti manoma 
esą kun. Žizi iš Šimonių.

I

l 'iln flr ] ’dt i ii i>>

LIETUVOS KAIME
IL

Prasiblaivius atmosferai. Ką ma- j i n • 
-—ne kaimiečiai. Tikėjimas i "vieną!.-. : 
• partiją“ * ' 

aš bėgsiu! ’ ’ 
tų pastangos.

^.Eina trečias mėnuo 
ptJAeismo. Visi nei užmirš-* »
tr p radeda. apie k;i laip so 
džius nustebęs kalbėjo. \ Į. 
sur ramu. Bažnv 1 kai my. 
jąriestfdy ant turgaus tas 
pdČts gv vnnias. judė jimas, 
prekvba. Ir nėra k<> stebė-

* Musų kaimiečiai prie 
jko pripratę, daug ko p.i- 

ir matę: perversmai di - 
Heilo įspūdžio ant ilgiai! ne
padaro. Ne v it ui kaimie 
Čiai. Ir žvdai. piiikiaŲsiai 
linus pirko, vežimais į sto

itj|'m> jau t rečių kef v ir-1 ja. 
|>eiTerStfnui di eną. l.vUtos 

l&Hfljosf-’kaimiMt<^ Bei nu jvi.. 
vykus kalvėm malūnan, 
jiems reikia, valandą. 
ėiTes laukti, kad ii kiek 
nifp-ęs 
įnirtis 
muna.
SelIlS.

n<> <lpie

c k■
4

i
K-

I
I

JI 1\ 11A K K A S. Sausio 1,5 
.dieną 15 Kaisiieris iŠ Kau- 
dmies išsiuntė savo vežėja 
•parvežti pravoslavu kunigą 
iš Jurbarko. Važiavo Nemu
nu. Grįžtant namon kartu

MANDAGI “A S—Įvairūs patarimai užsilaikymo <1 raugysiėj< ir 
visuomeniniame veiiime. l’araš’ Kuu. A. Stauiukymis 20c.

Al’lE KATALIKĘ TIKYBOS TIKRYDĘ- pažinimas tikUms. jos 
privalomą, ypatybių ir tikrojo kataliko piimhrinės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Peliksas Coz< l...........................................................30c.

TRl-.TININKĘ JI BllJEJl’S -700 uo tą sukaktuvėms paminėti 
aprašymas šv. Pranciškaus v iviimJijii ir 3 vienuoliją Įstatai.... 8e.

HLCKLEBERR Y !•’! NNAS—labai Įdomi atę saka.........................75c.
P.vTARMES MOTERIMS- pamokinimas^jHoterims ju asmeninia

me, šeimyniniame ir visuomeniniame tiyveiiime. Parengė Kuu.
V. Kulikauskas ........................................................... 15c.

BEN-IH'R — lstoiijos apysaka iš -Jėzaus Kristaus laiku. Labai
Įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vcrlč Jo
nas Montvila ........................................................ L50

TEN GERA! Kl R MŪS NĖRA pasakojimas kaip musu išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas........................ .>0c.

TRYS K ELEI V1AI — Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Paraše T. Vyniauskas. Vertė P. B.............................. 4T*.

TREMPI SKAITYMĖL1AI — labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas......................... '15c.

TI RTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė l'osis............ 45<*
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER S0 1)1 ENĘ--apie vienas de

rybas be galo Įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio ........................ L00

PRAM0N1N ĖS DEMOKRATUI>S PA< i RINGAI — parašė l’osis... 75c.
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iŠ 1914—16 met __

Parašė P. Žadeikis. ......................................................-................ '<5c.
GERI MA?—aprašvmas apie g< rūmą per Tėvą I- abcrą-l- ilipmą.

Vertė Kum P. L. ............................ -............................ -........ !5c-
TADAKAS—Nl’oDAI—rūkymo kenksmas: pa^d d-rą Nikolslų 

parengė S. Kaimietis........  ......-............... -................
UŽKEIKTA MERGELĖ SU 

a p y s a k a........................
KATALIKU BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS—parašė Kum

T. Žilinskas.........................................................................................
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kum P. Samusailis 
(lEGUŽĖS MENI <>— Kum Pr. Žadeikių ...............
ARITMETIKOS UŽDA\ INYNAS . 
VAIKĘ DARBYMEČIUI— Rinkinėlis 
PE'I'RH KA>—laiškai vieno vaikelio.

boiševizmas ir

VI LK A V IŠKIS. Kalėdų 
įmetu dingo apskrities so- 

•i.’.l-demokralų tėvas Jero
nimas Plečkaitis. Daug kas 
gal vo jo.

I v ‘

I važiavęs 
jtus. 
•rommas

en jissu šventiku ties Kutuliais į-(T 
šven- latviams 

matydamas kad toliau (Lietuvoje
lūžo Nemunan arkiiai. 
t i kas 
važiuot i 

'atgal i
i •
j veze jas.
I
;v v ra uis.
I 'l pusgyvi
' niinvko.

kad jis būsiąs iš- 
Šventems Į Ob.šrū- 

bet apsiriko: tėvas Je- 
atsidūrč Rygoje*.

sako " pamokslus7’ 
šori aid c mok ratams, 

gvventi nenori,
parbėgo ,)(•< ji jam vra pamotė. Jo 

Liko tik, moiiitč— Rusija. Sužinoję 
kaimo 3 apie jo pabėgimą soeialdc- 
pavvko mokratai sako: "Tegul tik 

urs iiioj jjs mums pasirodys, mes ji 
•ndo. i pa vaišinsime!”

BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
............ 15c.

...10c. 

a()c. '
25c.

kalinis mokshii.................... 59c.
Vertė S. K’a!<aiiska>............15c.

j<> vvkdvmas
........L5c.

BOi,ŠE\’iZMAS — Kas tai yra 
Rusi j o j e ............................

ŽAIDIME VAINIKAS Savyl>č< 
gaidomis. Sutaisė Matas Grig?

LAIME—(poemai- Parašė \’aitku> ..................................................
Ml'Sl TIKĖJIMAS- Išaiškinimas paarimlą mūm tikėjimo. \ cr- 

lė Jomis M. Širvinta^................   u(,c-
POEZIJA, DAINOS IR EILĖS

V YČU. HIMNAS - Parašė A !<ksan<b av ičiin ................
BLAI\ ĮNINKI, HIMNAS Česlovo Snsia’i-ko ............
EGLĖ, ŽAI.Č IĘ KARALIENĖ Opęr;ęMilm P.tratisko 
šit. NAKCEI.Y ~ ‘ .... ........ .....
SII NTĖ MANE MOTINĖLĖ
\ AI Aš PAKIRSčIAI
| Ž ŠILINGĖLĮ ................................................. . ................
SKYNIAI SKYNIMĖLĮ ............................................. . ...
L1GI1O (.latviškai ............................................... .............

vakarėliams ir gemižinciiis su
<»!iis ..................   50c.

50c..Ji: vadai kur galėdami
sprunka, lik jų durneliai pa
sekėjai įkliūva, štai kad ir 
Birža apylinkėje suimta dc 
šiml i mis ir -imtais komu n i> 
ui. o ju vadas 11.iubaras ]»a 
I ičgVf;—l-šd-s k-ų »tę k • n+++m iM u 
viniai neper-toja "drąsinę 
s;iv o pasekėju. I r daba r 1 ai 
šen. tai ten iš naklies ran 
d;ima komunijų spausdintu 

(lapeliu iŠmčtvtu kieme. Įia- 
Įduris. Jie kviečia draugus 
“ncmisimiiiii” ir nei prie 
ĮŠiiitis dabartiniai valdžiai. 
I Išeina kad: jūs drangai lai- 
kvkites, nepasiduokite, nes 
vis tiek nėra kur jums ding
ti. n mes.. . mes vadai, tuo 

Įtarpu. m galime rizikuoti.. . 
• perdaug a<i i iai paimta.. . 
mes turime "laikinai” pasi 
šalinti.. .

m.inv niais. Tariau, tie ku
ri-' nieko neskaito, labai daž

.. . ... , . fnai ”'"idomlii*■* TmonimiinLaikykitės draugai o į ‘
Paskutinės komunis-1 pa re i šk i ;i. Pavėžinu svk' 

Įnnt kelio kaimietį, išėjo kai 
po |ba apie perversmą, bolševiz-

■ Iną. Jis sako: " kad paimt u 
,bo|šcv ik;ii, nors beda, 
jda r kęst imi. tik neduok 
i ve komūna !. . ” A rba : 
dabar ramumo kol kas 
ko lauki i; tebėra daugi bes 
partijų. Tada bus. gali sa-

jkyl. ramu. gera, tikr atvar 
ka, kai visi sueis i viena 
partiją.” Čia. žinoma, kai 
miri i< gal p- p(. \ jSai šamo
■ n i liga i. bet i į |< rą, | uiskut i 
jninih atveji, liesą pasakė: 
Įkol nosimis "Į vieną part i* * 

La. kol ncsiisibiirs tgn 
. » 

vadai pirmo)) eilėn gv 
v ia ilsi ils tanios, liet u v i n. re i

Įkalus gimtine nelauk gero, 
inelaiik ramvbčs! Tik <lčja................... ............................
po vi<"fhT~Trrnovi sTrpT.Tnr^^IrTTdtTiT;mirrtvt trrs"p;rs-lrn 

pijusi] kairiosios partijos, j,,s iinčs komunistų pastangos 
jai kakliai <■ j«> prieš tautos di- Juos g.indo žvalgyba be jo

bei 
Die 
"Ne.

Komunistai savo proklc* 
mari jose prinuim draugams, 
kad giidi, - niŪstBmIįaugu 
dar daug yra. kaip kaime, 
micsle. valdininkų tarpe ir 

I jn daugiau karin4»iwiej.. .

ir > nsi rūpi iięt kai 
i rtuv pol i t ikiu Z>-

krtric išsirašo la i k ra 
t^kiė geriau įilY^mia 
•'fmtlijas ir ji] s,e 

kilis, jie nebetiki palcislais, 
dažniausia, tam tikrais tiks 
Jais pt ieš-valstybinių gaiva 
Jų, įvairiais gandais, prasi

I

<■••>. “čts- .4-
»

J w
I

kuiimai surinkti, kad nebe- 
diiinistii vidaus ramvbės. 
Dabar, dar devynioliktu me
ni. komisariukai vėl nusimi
nė. < > .jie nors slapta buvo 
išnaujo pradėjo savo dar 
bą.’ A ilku gimęs Į mišką ne
pelytojo dairytis.

1 I I.
Jaunoji karta. Sodžiaus atei

ties perspektyvos. Inteligentijos 
perteklius. Bereikalingas rūpės 
nis. Tikslingumas.

Nilo pat Lietuvos Nepri- 
klaiismnyBčs pradžios mūsų 
sodžiaus jaunimas prie mo
ksle tel>e|ų užsidegęs. Ne 
t*lk vaikinių, bet ir mergaitės 

•4 v •visomis Jgonus veržiasi m 
narni], kaą.pakliūti į bile ko 
kią mokv klą. I įaugimui jų.

,tiesa. neduoda sau atskaitos 
ką darys'jr kaip pasinau
dos įsigvlmiiis žiniomis. Bet 
nėra abejlųps. kad mokslai 
jiems nlii^ šiokią, ar 
mindą, nors jau dar dauge
lis pradeda dejuoti dėl inte 
liventijos J pertekliaus.

ir tik-lingumo namu ūkv jc. 
I . ' L
i Pasikeis kaimo gryčios iš
vaizda. ir neretai užtiksi 
(knygų ant lentynos ir laik- 
.raštį ant stalo. Inteiigenlų. 
įsakoma, bus greit per daug. 
IŽimmia. jei mūsų jąunimas 
jeis mokslaii liea pgal vojęs. 
|ko Šiandiena labiausiai kra
štas reikalingas. Pavyzdžiui, 
gydvtojii turime tik didės 
niuose miesliiose: jų ir visi 
miesteliai užtektinai neturi, 
o apie paprastus bažnvtkai- 
mius nėra ko kallieti. Ir 
dabar, žmogui susirgus -- 
Reikalinga po 15-20 kilomet
rai blogiausio kelio važiuoti, 
kad pasiekus gydytoją. Be 
to jie už patarnavimus ima 

kaimui, dėl ju 
išicklii] sunkiai 

O apie Veteri-

I

brangokai; 
nedidelių 
pakeliama, 
norius nėra ko ir kalbėli. Ju
iiN<k;us nepri.sišaukįa. išski 
jianU. kurie arčiau, apskri
ties miesto gyvena, 
veterinorių stokos.

v •

I r dėl 
Ūkiniu-

>\š kai turi negirdėtų nuostolių.
TTvnr.-nT.-krrd-kTTntlatr^rntrhtj^-Kb-k atsitikimų, kai susrė
įkinkiusių mokyklas kaimie 
čin .jaimi^uiK nūs. tuo grei 
či.-iu |Hilais^ kaimas ir \ i-so- 
\ie kri'/iįjĮ įui laiku išnyks, 
lėni šiandien sodžiuj blogai 
čikininkaiija. tai galima tik 
aiškintis Apšvietimo stoka. 
M e r gailės baigusios ruošos

ga karve, arkivs. <» nesant 
t mkanios* pagcllms gaišia. O 
Šią’ žiim£daugelio ldtuitii} 

.Kiek čia anbiuJiiii 

visam kraš
išgaišo.-
ilkiniiikaioš ir
tui. Tad dejuoti dėl mieli 
geniu periekliaus dar .inkš'* 

jtoka. galima lik skustis kad

•25c.
15c. 

.5 <»<! 
,„.3lk. 

•Jt)c. 
2«>e.

.

.. 10c.

...10c. ■o ■*

10c.

TEATRAI
(III J l Kl\< :.\S VYRAS 2 akli] komedija: para“ S. Tat\“las 25e. 
ELGETĘ (tl DRĖMAS — trijų veik-min komedija. Parašė S< i

rijų Juozukas .................................. ...................................... 2oc.
(’BAGV AKADEMIJA IR EBACl. DALIES komedijos po

tą : parašė Seirijų Juozukas.......... ................   ) ■>>(•.
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI- atėjimas ir g\ \( nimas ant ž<mes

Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis............ .....................7oe.
SNIEGĄ^ Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis
ŽYDU KARAl.ll S— ihaina I aktu. 5 pa\. \ eite J. M. Širvintas JOc.
ESf'MAŠ :’> ėia dalis di auros "Gims Tautos Gerėjus." Parašė 

Kun. L. \aieekauskas ....................... ........................ ............1<*€-
. *

VISI GI^Rl—H rijų Veiksnių vaizdelis; parašė 1’. V. ........ . ........
PATRKUA. atbarn«anortbji IšauLiuė—I aktu drama. \ertė Jo-

rYns Taf\] das ” ...................... ........ ....... ........ .. ........ ... ...... 6^-
PILOTO DEKTP. -5 veiksmą drama. \5 itė Jonas Tar\yda.s........J5c.
DRAMOS: I 1 t U rma na : 2 ' E a l>i<>la - • •> akt n ; Ji Liurdo Stclnik las

4 aktu; parašė įlomis Tarvydas . ...................... ........ ...... ......
KV TEATR^tj «iaTis T7 1> Pairabok KaTarso: TT Jmm Taj-
ne: •’>' Pasakyk mano laimę; Surinko S. K . D. ir X. ............. !5e.

Ištinsime paskui; 2' Antanuka.s 
.'tėginimas Surinko S K . D. it N. 15c.

MALDAKNYGĖS
PI 1.KIM ANT KELIU " I >-k«»" spauda (klos apdarais $2.50 ii $J 50

\ Al.
nv

Vtf IK( TEATRAI ; dalis 11:1' 
' našlaitis : J'

dar
pas- niukyklus^Mi^'daug ivarkosmėra reikalingo tikslingumo. 366 West Broadway

Siųsdami iiž'^ky mus arba pinigu-u visiiomel adresuokite taip:
DARBININKAS 

oSuth Boston, Mass.

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

I■
ŠOKIAI PASMERKIAMI keturias dešimtis nakčiu ir 

■ sakė pasninką.
I Stabmeldžiai ir Įvairūs 
klaidatikiai užlaiko pasnin
ką.

3. Kodėl su.sdaihi/fi nuo 
leistinu ualf/iut

Popiežius Grigalius sako: 
“Per valgymo geidulį visi 
nustojome Rojaus sfiiagu- 
mų. suturėdami tą geidulį 
privalome rūpintis vėl juos 
atgauti.” šv. Atanazas sa

iko: “Pasninkas gydo ligas, 
baido piktas dvasias, atito
lina piktas mintis, šveičia 

įprola, tvrina širdi, pašven-
BŪTI • • v‘ 1jčia kūną, pakelia žmogų nuo 

įžemūs. idant galėti] regėti 
! Dievą.”

4. Jei pušniui,uiul i n e pu
ti u. I, (i s dai'nlil

Jei dėl silpnos sveikatos 
arba dėl sunkiu darbų
rai negali pasninkauti, tuo
met mariukis kitokiais

Iš Vienuos pranešama, 
kad Austrijos Katalikų Epi
skopatas grasina ekskomu
nika visiems katalikams, ku
rie neklauso kunigu įspėji
mų nedalyvauti šokiuose.

diiistrijos vyskupai savo 
susirinkime denuncijavo vi- I 
sus šokius •‘svetimos kil-Į 
mes, sukeliančius žmogaus 
jausmus, jau tai pačiu šoki
mu. jau 
jau tai 
juoduku

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO 
ANGLIJOJE

DARBI NINKAS 9

tai moterų rūbais, 
lydinčia jausmini' 
muzika.”

ŠOKIAI NETURĖTŲ 
GARSINAMI

už tai, kad jis buvo ištiki
mas Karalių-Karaliui.

Kareiviams buvo Įsakyta 
padirbdinti du kryžiii. Vai
kutis ramiai žiūrėjo į dir 
bančius kareivius, ir jiems 
pabaigus jis pasilenkė ir pa
bučiavo kryžių ant kurio jis 
turėjo mirti.

Kartu su juo turėjo žūti 
ir jo mylimas klebonas, ku
riam jis tarnavo mišiose.

Po 1o atsi gili ė
žirnis ir ištiesė savo 
Ges rankąs, kurias 
Į vinimis.

Abu. klebonas 
Antanukas, mirė 
J U Velės nuėjo 
Karalyste lydimi

Šis žemlapis Nikaraguos parodo neutralę zoną, kurią pra
vedė Admirolas Latimer ir dabar yra saugojama Amerikos jū
reivių.

Ieškok Dievą, savyje ir at
rasi. Jį... Su Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas* jfn*03 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie
lai ramumą ir džiaugsmą.

Popiežius Pijus IX

šių inetų Anglijos katali
kių bažnytinis kalendorius. 
(Dil-ectory) paduoda šias 
domias skaitlines apie Ang
lijos ir Velšijos katalikus. 
Anglijoje ir VelŠijoje pas- 
jkutiniu laiku buvo 2,055,- 
,850 katalikų. Per praeitus 
mi tus kataliku skaičius pri
augo 13,230. Pažvmėtina 
kad iš kitų tikybų atvirto į 
katalikus 11.948 asmenys. 

ĮTarp atvirtusių į katalikus 
yra 4.125 kunigai, 1.400 vie
nuoliu ir 2.605 kitų inteli
gentų.

Kataliku 
šiol būta 1 
600. vidurinių mokyklų 
483 ir pradžios mokyklų 
1.261.

•^ LIETUVON V
V per _ %

J KLAIPĖDA
TAI LOGIŠKAS KELIAS

Sekanti Išplaukimai:

LITUANIA................Kovo 22
ESTONIA .... Balandžio 12
LITUANIA Gegužės 3 

Žiniom kreipkitės į vietos 
agentus arba į bendrovę:

Iant kry- 
menku- 
prikalė

ir mažas 
už Krista. 

Į Amžina 
angelų.

Judita BALTU* AMERK’A LINE
10 BRUNU-: ST.. NE\V YORKKATEKIZMO DARBAS

Vvs- 
raso.

(’rookston’o. N. D. 
kilpas T. Corbett’as 
kad katalikškieji laikraščiai, 
velti kilnaus vardo, neturė
tu garsinti arba trimituoti 
šokių, kurie yra rengiami 
katalikiški! draugijų bei po 
jų priežiūra,
mai paskatina 
linksminimų, prikrautu 
dorybių pavojais.”

bažnyčių ligi
458 koplyčių —

tik-

Tokie garsini- 
prie pasi-, 

ne-;bais.
i
i
i

bū
dais. karščiau melskis ir pa- 
sižymėk gailestingumo dar- 

Žinokie, kad šventoji
Bažnyčia yra gailestingiau
sia mūsų Motina ir ji nerei
kalauja to ko negali.

KARTAGINOS ARK. APIE 
BAŽNYČIĄ IR MUZUL- 

MONUS TUNISE

Visuotinas Kate- 
Ji nesenai 

75 metų nuo savo į- 
sukaktuves. “Os- 
Romano“ š. m.

5 d. paduoda apie šį 
kai kurių žinių. Jo 
skaičiuje yra daug 
ir geriausiu šeimų, 
pačios moko vaikus 

Draugijos skv-

\Vasbcbysbin pareiškė: “Tn 
' roply I beg to inforui that 
Rev. V. R. Deli anis does noi 
belong to Ruthenian (Ireek 
(.'atbolic 1 liocese.”

Is Philadelpbijos Arkivys
kupijos kanceliarijos rašo
ma: “I beg (ų inform votį 
tbat. as fa r as F kno\v, t bore 
is no priest of ibis name af- 
filiated \vitb filis Diocese.’’

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

Pastebėkite tą. nepaprastą punk
tualumą,, koki žemė padaro pen
kių šimtij milijoną myliu kelią, kol 
diena pavirsta naktimi, nepasivė
lindama nė viena sekunda nuo am
žių, nuo kada tuo keliu eina.

* «• *

‘ Tautos savybės, jos ydos ir 
dorybės pareina nuo mokytojų, 
kuriems pavesta auklėti jaunuo
menė. ’ ’—Filosofas Leibnitz ’as

STOKA DRĄSOS
Gerų noru turimi* apščiai, 

tik' manau, daugely dalvkų 
mums stoka drąsos ir iš
tvermės.

Pavyzdingieji tėvai 
kad jųjų vaikai būtu 
dievobaimingi. Bet 
drąsos Įvesti viešus 
uos pasiaukavimus

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją)

tumažfnta kaina 3 klesos sngrąitinlij 
laivakorčių

Į KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIA ir 
MAURETANIA........... $211
AQUITANIA.................$215
1 LIEPOJĄ IR ATGAL tLAIS

LAIVAIS — $188. 
Iš Bostono-

CARONIA..................... Kovo 20
LACONIA ........... Balandžio 3
SCYTHIA........... Balandžio 17

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas rūbai;]. Keleiviai nepilieėiai { 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi B 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Pulkus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentu 
nr J 
33 Statė St.
Eoston, Mass.
Cunard Line

Belgijoj yra draugija va
dinama “ 
kizmo Darbas, 
šventė
sikūrimo 
servatore 
sausio 
I kirbą 
narių 
ponių 
kurios
jkatekizmo.
jiių veikimo ribos supuola 
su parapijų ribomis ir kle- 

‘La Croix” kun. Jjemaitres: bonams padeda mokyti ir 
aprūpinti vaikus. Draugija 

Ji yra dirva, [darbuojasi 36-se Belgijos 
sostinės Briusselio parapijo
se.. turi 400 narių ir moko, 
11,000 vaikų. Mokėtojos, 
kurios nori mokyti katekiz
mo, pačios pirma lanko 
mečius teologijos kursu

ALTORIAUS TARNAS
KANKINYS

VĖUAVOS ir organiza

prak-j tai musu
1t:!;-.

i specialybė ir ilgi; metŲ
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos 

M. A. NORKŪNAS
1(> Pleasant St.. I.avvrence. Mass

“Bažnyčia Tunise yra visa 
ko centras.
jkurioje I’rancūzija užka- 
!riauja sielas. Visi kitų tikė- 
jjimų žmonės žiūri Į Bažny
čią mažiausiai su pagarba, 

nesupranta 
Matulevičius links- žmogaus be religijos. Dėl to 

šventaisiais. Se- nesuprantama, kodėl 50 žy-

Anksti ryte, tolimos Ja
ponijos miestely, atviroj iš 
lendrių pastatytoj koply
čioj. kunigas laikė šv. mi
šias, o jam tarnavo mažas 
Antanukas.

Tuo pačiu, laiku ant lin
guojančiu medžio šakučių 
skrajojo paukštukas ir tęsė 
savo rytmetinę, o vėjelis, it 
angelo smilkvla nešė gėlių 
kvapą prie Karalių Kara
liaus sosto.

Nors koplytėlėj ir apylin-l 
kėj buvo skelbiama ramybė, 
bet šalv buvo besiruošiania 
prie žiauraus karo prieš ta, 
kuris atnešė žmonijai išga
nymą — Jėzų Kristų.

Mažas Antanukas drąsini 
rengėsi prie kovos su Kris
taus priešais.

Tryliktus metus eidamas 
jis buvo karštai prisirišęs 
prie Tšganytojaus ir už jį i 

nesibijojo padėti galvą.
Jis beskambindamas va r-j 

polį, laiku' konsekracijos., 
kalbėjo: “Mano Dieve ir Tš- i 

ganytojau, mil ini ant krv-I 
Žiulis už manę, leisk ir man !

- ... Į
Į

Dievas išklausė jo malda 
už keliu dienų, jis buvo

MANOMA, KAD ARK. 
MATULEVIČIUS ESĄS 

ŠVENTUOLIU
Lietuvoj nemažai kalba

ma, kad a. a. Arkivyskupas!Arabas visiškai 
Jurgis Matulevičius links-1I 
minasi su
sele M. A. rašo: “Meldžia- jniu musulmonų siuntė savo 
mūs už visų mylimą. Lietu- 'sūnus i katalikų mokyklas, 
vos Tėvą, bet labiau norisi |knnie jje mokomi Dievo Įsa- 
prašyti jo, kad jis užtartų kvmų ir krikščionių daro
mus pas Dievą.”

Kitoj vietoj rašoma: “Tu-! 
rodama laimės žiūrėti i jo įv|<o perdaug nepermokvsi. 
pabalusį veidą, nepriverčiau 150 aukštos kilmės jaunu 
savęs kad melstis už jojo mahomedžiu. jų. 18 prima 
sielą, bet tiesiai prašiau, kad auklėjamos pas Karta 
įis užtartų prie Dievo, kai- ginus Baltąsias seseris. Ka 
po" didelis šventasi 
nių prašytojas.”

Amerikiečiams gerai zi-p-ūjome su rinkti IO, J(M) frau 
įuomas gerbiamas kun. J. J-Įkų. Bet ūmai turėjome pa 
[-Jakaitis, dabartinis .Seserų įlįauti. kadangi jau buvo su

Sol 
daug mabo 

........ . Iškilmėse kardinolui 
a. Arkivyskupas ATatule- Įpagerbti buvo matomas visu

Kiti Įtikėjimų pilnas pirtarimas.
!Bojus (aukštas ponas) at

buks pri-[siuntė Romon savo atstovus

J.

dvi-

I

noru 
g» ri ir 
neturi 
šeimv- 

Sal-
džiausiai Jėzaus širdžiai ir 
bent svkį savaitėje namuose 
krūvelėje pasimelsti. Bijo
mi* užmetimu: kad maldin
gumas būk tai jau išėjęs iŠ 
mados ir esąs tamsuoliu fa-1 
natiškas darbas.

Katalikai dažnai susitin
ka su visokiais išgverėliais. 
'Prisiklauso visokių pliovo- 
nių. burnojimu, 
neturi drąsos 
‘‘kaimvne. mano 
pratę prie lokiu
Prašau išeit ir daugiau pas 
mane nebesilankyti.”

Daugiau sumanumo ir iš
tvermės reikia dirbantiems 
dirbtinėse. Jų ignoravimas 
arba vienas kitas geras at
sakymas. katalikams teiktu 
nemaža i -pagarbos...

Kada ateina pragaro agen
tėlis į šluba 
gera proga 
savo tikėįim
Kristaus kareiviu. Kiek tai 
dėl stokos drąsos kataliku 
liko nugalėtais!

Įves pagrindinių dėsnių. Tė- 
'vii nuomone, vaikus to da- 

.1° lvko perdaug

PAAIŠKINIMAS

11
K.
• v

pašaipu : 
pasakvti: 
ausvs ne- 

š| vkštvniu.

už jojo inalmmedžiu.
auklėjamos pas 

ie Dievo, kai- gjnos Baltąsias seseris.
s ir malo- ėmėmės statvti pamink 

lą kardinolui Lavingene, tu 
*'*!rojome surinkti frau

I
i 

Kazimieriečiu Pažaislyj ka- | jnkta 80,000 franku, 
pelionas irgi pastebi, jog ()(-ju tarpe buvo 
“bendra visu nuomonė, kaiLmedu. 
a 
virius esąs šventuoliu, 
jau meldžiasi per jį.”

Linksma žinia., 
vacnioso asmenyse jausmas,ir išrefške~j)rašyiną. Kad pa
nčiu iŠ piršle išlaužtas. \ ii-'reikštu šv. Tėvui jo pagar- 

akimis žiūrė-jba jr jam iš Romos parneš 
sime ką laikas parodys... itų Papos palaiminimą.

i

šai išpažinti '1<>s pilnomis

KLAUSIMAI-ATSAKYMAI
1. .Ir posūni/,us Lenl.iu 

^vcil.utai>
Protingas pasninkas stip

rina žmogų ir pailgina jo 
amži.
■ 2. .Ir pasu in L os l;iinhpi 
išmistus ?

Xe. Adomas su dievą jau 
turėjo Dievo įsakymą užlai 
kvti pasninką — nevalgyti 
užgintojo medžio vaisiaus. 
Apie penkiolika šimlų metu 
prieš Kristaus atėjinr; Ežia 
elitai užlaikė pasninką. A 
pie tai randame Mozės Knv 
gose. Pranašas Elijas ant 
kalno Ilorebo pasninkavo 
40 dienu. Jonas Krikštyto
jas t vi urnoje tevalgė skėrius 
ir laukinį medų. Pagalinus 
pats Kristus išpasninkavo 
keturias dešimtis dienų ir

“Darbininke.” vasario 
d., atsakydamas i pono 
Zoko klausimą, esu pareiš
kęs abejojimo apie kun. V. 
R. Delianio darbavimąsi Ry
mo katalikams, nes pereitų 
metų kunigų surašė (The 

jOfficial (karboliu Oirectoiy) 
■ neradau kunigo tokia pavar-

I Kum \ . R. Delianis tuo i- I
Įsižeidė. Ką darysi, kuomet 
jis pats pasirašo:. Panarota- 
tos V. R. Delianis'Litho Ru- 
themškų Apeigų Kunigas, 

i Pirmą syk apie tokias apei
gas girdžiame. Kas jas išra
do i

Laiškais užklausiau Rute- 
,mi ({rekų Kataliku ir Pbila- 
delpbijos Romos Kataliku

I
 CHORO REPERTUARAS^

Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- 1 į 
tams $2.00. Už tQ pačią kainą * i 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAZIŲ- • !

LTS. 421 6th St.. S. Boston. Mass. ’i

: p
i

■Vyskupijų’ Kanceliarijas" A-' jnTrfi“ iffr ’ Ta Vos. 
pie Rev. V. R. Delianis.

Rūtelių (Irekii Kataliku ir
vyskupijos kancleris kun. S, nuteistas mirti ant kryžiaus, į

Į IR Iš

LIETUVOS
Per BREMENĄ

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—lik miegamieji 

NO R T H GERMAN 

L L 0 Y D 
65 Statė St., Boston, Mass. 
Arba pas Lile vietinį arentaJ

LIETUVON IR IŠ
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Musų 3 varyklių "orlaiviais 
Nkw York (naujas) 

H a mp.vug. IhTTSiHf. \ \d 

Al.BERT BaI.I.IN 

Resoiite. Rei :an< e.

ir populiariški vieno kabin 
laivai.

CLEVET.AND. VVESTPHALIA 
THVBIS'filA 

Snvaitlninl ifplaukimal i?
N?w York’o—garlaivais 

Thubinoia ib VVestpitalia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203
Iš NEW YOEKO į 

Kauną ir Atgal 
(Karčs taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaite
Suf/rįtimui leidimų ir kiįti

HAMBURG-AMERICAN 
LINE

^8 Broadway — New York

Lietuvių Darbininkų Sąjungos apskričiams ir kuopoms reikalaujant

NAUJŲ NARIŲ IR SKAITYTOJŲ VAJUS
Pratęsiamas iki musų organizacijos metines šventes

5
Tad, prašome visų darbuotojų dar su didesnia energija stoti j ši kilnu ir išganingą darbą.

L. D. S. CENTRAS ’



Kun. K. Urbonavičius

Mnffll JT" ------ P™*,,,hl nh.jvii irrycninriy buvo ng^yplėti

Negnaibyk liežuviu nedalyvau
jančiu tavo kalboje, nes bijosis ta
vęs ir dalyvaujantieji.

VILNIUJ SIAUČIA GRIPO 
EPIDEMIJA

Teko patirti, kad Seimo 
narys Šimutis šį pavasari, 
grįžta Amerikon, kur kvie
čiamas redaguoti Amerikos 
lietuviu “Draugą.” P. Ši
mutis dar kovo mėli. dieno
mis žada išvažiuoti iš Lietu
vos.

Majoras Lester D. Gardner (dešinėj), pasižymėjęs lakūnas, 
kuris buvo Washingtone ir užbaigė pienus kelionei aplink pa
saulį į 24 vai. čia jis tą planą rodo savo draugam.

-Seniau būdavo nusiskun
dimu, kad Lietuvoje perma- 
ža inteligentų. Daliai* kas
kart tankiau tenka girdėti, 
kad ten jau yra inteligentų 
perteklius. Tenka apie tai 
paabejoti. Mums rodosi, kad 
yra ten tik vienos rūšies in
teligentų perteklius.

Ką reiškia žodis inteli
gentas-? Reiškia — supran- 

Ką Lietuvos inteli- 
• supranta? Jis su- 
principus, idealus, 
literatūrą, istoriją, 

gyvenimo filosofiją,

tai protauti ? Kiekvienas ži
no gerai, kad žmogus, kuo
met pyksta, pasidaro labai 
vienpusiškas: jis tuomet y- 
ra savo pykčio vergas; jis 
nepajėgia bešališkai apkai- 
nuoti ypač to, ką jis neken
čia. Jausmas užtemdo pro
tą. Juo jausmas yra žemes
nis, juo labiau užtemdo pro
tą. Kas nežino, kaip nepro
tingai “protauja” šykštumo 
jausmo -apimtas žmogus,'Vy
ras pavyduolis ir t. t.

Nei vienas bedievis neiš
vengia vergijos klaidingai 
idėjai. Vienas garbina Dar
vino ateistiškai suprastą e- 
voliuciją, kitas ^nusilenkia 
prieš Markso materiali de
terminizmą, daugeliui mūsų

gind^mįą.knygą. <*ta tenk 
k ok ių- priemou uy,-uuua> 
lėtu imtis, kad

■r.* ——-.
VILNIUJE PADIRBINĖJO 

LITUS

Vilniuj susektas kažkoks 
lenkas Skaržinski, savo bu
te, Trakų gatvėje, įrengęs 
ištisą dirbtuvę litams dirbti. 
Jis buvo spėjęs išplatinti 
mieste nemaža padirbtų li
tų. Apygardos teismas vis 

‘dėlto nubaudė pinigdarbį 
kalėti tris mėnesius.

Perversmas^ietuvo  j e pri
verčia mus susimąstyti, ar 
mūsų susigrupavimas Ame
rikoje nėra artificijalis, ar 
jis atatinka mūsų tautinės 
sąmonės siekimams. l3a- 
žvelgkime į mūsų imigraci
jos istoriją. Pirmųjų imi-

- grantų tarpe nebuvo parti
jų ir skirtumų nebent tik 
taip girtuoklių ir blaivųjų. 
Bet štai atsiranda Šliupas 
su savo vulgarišku antikle
rikalizmu. Anais laikais ne
trūko' netaktingų Šliupo 
oponentų ir Amerikos lietu
vių anuometinė -visuomenė 
suskilo į “šliUptamius” ir

" “kuniginius.” Padalinimas 
aiškiai artificijalis.
_ Šliupo ir “šliuptarnių” 
nebeturime, bet Šliupo pa-' 
liktasai minusas tebėra su 
mumis. Jis mums nepaliko 
nei' tautinio, nei socijalio, 
nei tikybinio, nei pozityvio 
prieštikybinio idealo. Pali
ko tiktai savo nešvarų anti
klerikalizmą. Šliupo pase
kėjai negalėjo likti nesusK 
skaldę. Mažai kas mėgsta 
skaityti savo idealu minusą 
— antiklerikalizmą arba ko
kį kitą anti-izmą. Šliupo iš
tikimais pasekėjais tepasili- 
ko gal tik mažiausia lemąs- 
tantieji sandariečiai. Jie no
ri, kad juos vadintų tauti- 

; nįnkais, bet tikrai jie turėtų 
pasivadinti protestantais, 
nes tik protestuoti ir bartis 
jie temoka. Jie žino, ką jie 
norėtų sugriauti, bet turbūt 
itei vienas iš jų niekuomet 
nėra.pagalvojęs, kas reikėtų

- ant griuvėsių pastatytk Nei 
idealo, nei programų pas

Aiškios grupės jie neatsto- dalinai at .si k raly tų 
vauja. ' - luoto iš Rusijos “

Katalikai ir liolševikai In- m<».”
yri aiškius idealus ir griežtus Ne Rusija ir jie Ai 
programus. Pradėkim nuo 'net Lietuvos gyvenii 
bolševikų. Nepriklausoma retų nurodyti, kiek t 
Lietuva jiems rupi tik tiek, būti mokyklų būsimi 
kad jie norėtų iš jos pada teligentams,; ir kicl 

bolševistinės Rusijos miems specialistams.

, Tenka kaikuomet išgirsti 
nusistebėjimo, kad Ameri
kos lietuviai katalikai re
mia dabartinę Lietuvos tau
tininku valdžią. Tie žmonės 
įsivaizduoja, kad -Lietuvos 
tautininkai yra tokie pat 
kaip ir mūsiškiai. Tai yra 
didelė klaida.’ Čia trumpai 
pažymėsime svarbesn ius
skĖrtmmts tarp mūsiškių ir 
Lietuvos Tautininkų.

Akinai sakant, Lietuvos 
tautininkai vra Basanavi
čiaus tipo,'mūsiškiai yra la
bai panašūs į Šliupą. T 
mūsiškius, lygiai kaip ir į 
Šliupą, viskas, kas tik nors’dievėjusiu 
ištolo katalikiška, veikia! 
taip, kaip raudonas skudu
ras į bulių. Katalikų ne
apykanta pas juos viršija 
viską. Pamiršta jie apie pa-- 

įtriotizmą, dedasi su bolševi
kais, kad tik įkandus kata
likams. Lietuvos tautinin
kams rūpi visupirma tėvy
nės labas. Yra jų tarpe 
katalikų ir’laisvamanių, bet 
tai privatinis kiekvienos as
mens dalykas. Kritikuoda
vo jie, kartais net labai žiau- Į 

. riai, katalikiškas partijas, * 
bet niekuomet nėjo į talką 
bolševikams ai- kitokiemsI

Lietuvos nepriklausomybės 
priešams. Jie padėjo ap
saugoti Lietuvą nuo bolše-) 

. vikų skerdynių, mūsiškiai ’ 
“tautininkai,” susidėję su Į 
bolševikais, prieš tai pro- i 

. testifoja! .

Lietuvos tautininkus kai-
■ kuomet vadindavo
> partija be kariuomenės, nes
■ labai dau 
» jos priklauso, na, o pas mū-lgus įširdęs gali laisvai, ša

siškius kiek jų rasi? Bet, 
ką čia daug kalbėti. Jei 
kas nori pažinti skirtumą 
tarp Lietuvos ir Amerikos 
tautininkų, tepalygina jų 
organus: Kauniškį “Lietu
vį” ir Bostoniškę “Sanda-

Retai kurs iš mūsų sube- 
brolių 'sutinka 

j vadintis bedieviu. Jiems ge
riau patinka laisvamanio 
vardas. Laisvamanis reiš
kia—laisvai mąstantis. Bet 
ar tie žmonės išfikrųjų mąs
to laisvai?

Jiems atrodo, kad Katali
kų tikėjimas varžo žmogaus 
protą, kad yra tarsi koks 
jungas, kad jo nusikratę jie 
gali laisvai mąstyti. Jie ne
su] įranta, kad Katalikų ti
kėjimas nėra jungas, tik 

j kelrodis, kompasas. Katali
kas yra lygiai toks tikėjimo 
vergas, kaip kad laivo ka
pitonas yra kompaso vergas.

Bedievis, kaip* tik pame
sta tikėjimą, tuoj pakliūva 
'nelaisvėn. Tankiausia, pats 
į to nežinodamas, vergauja 
• net dviem' ponam išsyk: ne
apykantai ir klaidingai idė
jai. Ištikrųjų, kiek rasime 
mūsų bedievių tarpe, kurie, 

generolų ’ atsižadėję katalikybės, netu- 
neapykantos prie viso to,'pusinteligenčių užtenka net 

inteligentų prie įkas katalikiška? O ar žmo- tokių dievaičių, kaip Wells 
r Vau Loon; na, o eiliniam

IR VĖL LENKŲ KAREIVIS 
PERŠOVĖ MŪSŲ 

SARGYBINĮ

Linkmenyse Utenos apsk. 
vasario 10 d. 19 vai. lenkų 
pasienio kareivis peršovė 
mūsų 5 rajono sargybinį 
Povilą Rakštelį. Sužeistasis 
nugabentas ligoninėn. Apie 
įvykį vedama kvota.

gentas 
pranta 
teoriją, 
meną, 
bet gyvenimo nesupranta ir 
patapęs nedakeptu inteli
gentu paprastai tesugeba 
tik būti valdininkėliu. Val
dininkų vietų yra sulygina
mai nedaug. Apie kitus 
“job'us” Lietuvos inteligen
tas tik filosofuoti tesugeba, 
bet dirbti jų nemoka ir skai
to savę peraukštu’dėl jų. 
Tuo būdu pasidaro nepa
tenkintų inteligentų, kandi- 
idatų į bolševikus, pertek* 
liūs.

Užtat ne - - Amerikos mokyklos auk- 

niu grupė 'geltus.” Lietuvoąiuteiįgcn- 
ninusą ^sa-K^i gal pavadintų juos, ir 

ėjo ješkoti !gana teisingai, neinteligen-
Didžiu- tiškais inteligentais. Filoso- 

per soči ja- fuoti jie nesugeba, bet kiek- 
ą i r pake- vienas gauna progos susipa- 
vbc. Tie, žjnti su ta gyvenimo sriti- 
prisiplakę nu, kurioje ketina dirbti, 
intemaci- Teorija jie neapsunkinami, 

yvuoja. A- Teorijos jiems tenka mokin
ai nei neži- tis tik būtinai reikalingą 
•uis netat- minimumą.
'iu: “NąuJ Lietuva vos devyni metai, 
vis.” Tie- kaip tapo nepriklausoma, o 
laikraščiu jau jaučiama inteligentu 
liktai pri- perteklius. Kas bus toliau? 

kiška blėo- Atsiras dar daugiau galvų 
nka redak- kupinų ir daugiau tuščimki- 

less. Vie- šerrių su pivtenzijomis. Ne
kilus gels-geistina būtų, jei Lietuva 
t abu lei- imtų pamėgdžioti Ameriką.:

Referatas skaitytas Naujos Anglijos Kataliku Seime, savo Bažnyčiose ir Kiaus} n uie\o z 
įvykusiame vasario 27, 1927, So. Bostone -i(‘ kalboje. Padėję pamatą paiapi, 

pradėjo organizuotis i pašelpines d 
Lietuvių išeivija Amerikon prasidėjo tuojau čia tenka pastebėti hetuvių smm 

po taip vadinamo lenkmečio, t. v. 1863^11. Iii- ps‘į būrius ir organizuotis. Iš kur j 
mieji išeiviai pasirodė Pennšylvanijoj ir Cliica- TėvynėjLie/uvoj jie niekados nebu 
go. Kokia 20 metų vėliau jie pradėjo apsigj ven- ganizuofis j p niekados nebuvo matę 
ti Naujoj Anglijoj : Bostone, IVoreęstery, Broek- rusu- valdžia ku
ton^ir kitur. Žinoma, Nevy Yorkas su apielin- draudė, visok i a* jiast angas, kurios 
kč-m priEUksė^irm pirimmriiiĮjų lietuviWto^
jų, nes per ten atvykę, ten daugelis ir apsigyveii- kaimo žmones-dičkiam i ūki ir iš ž< 
davo, manydami, kad didesniuose miestuose at- niį duona neinatė nC. reikalo spiesti 
raw sau tikrąjį rojų. ♦ šaipiuos draugijas. Bet Amerikoj.

Išėjau vandravot, „ gavę bado nedarbo metu, ar pritvi
Sau laimes pajėškot, 'goję, tie patys ūkininkai artojai sa

taip dainuodavo išeiviai apleisdami tėvynę. sj>i<>stis į pašalas draugijas, kur 
Laimės jie mažai terasdavo. Amerika, išsva- g.ant taip sutvarkė ir ištobulino. 1 

jotas aukso kraštas, aukso uždyką neduodavo. kaįp gerai sutvarkytos mašinos. 1 
Ne tik už aukso gabalėlį, bet ir už centą reikėjo tuvos išeiviai reikalo priversti iši 
sunkiai padirbėt. Lietuvoj išsvajotas Amerikos organizuotu gyvenimu. Be abejom 
rojus čia ant vietos virsdavo ko ne pragaru. Ne- išeiviai tą patį darė, bet lietusią 
vienas to “rojaus paragavęs buvo besirengiąs tjago noro n* gabumo organizuolis. 
nurašyti Lietuvon, kad nieks daugiau čia neva- tįk parapijose, liet ir mažesnėse krfl 
žinotų, bi t paskui apsisvarstęs numodavo 1'anka. (|aVu p(> keletą pašaipinių draugijų 
•‘Bene patikės.' — pamąstydavo: — sakys, kad Kone visos pašaipiuos draugi 
pavydžiu jiems laimės. Pagalinus, tegu patys pa- būdavo užvardytos šventųjų vanta 
ragauja Amerikos pyragij. ’ l gilų išeivių tikėjimą. Jie norėjo L

Ir taip plaukdavo nesuskaitomos miniom į tą sius draugijų globejaIs.AūfdYipgir 
“ileriką. Vieni čion važiavo bėgdami nuo rusų gias, sunkiai sukurtas organizacij; 
kariuomenės, kiti nuo persekiojimų, kiti pinigų kurių ilgainiui vis daugiau, ir dai 
užsidirbti, o kiti tiesiog pasaulio jiamatyti. atsirasti.

Tautininku vardas įnūsišt 
kiams niekt/ budu netinką. 
Netinka jiems nei laisvaijuš* 
nių vardas,Ties įtūžęs 
gus nepajėgia laisvai mąsty- 
tvti. Geriausiai jiems tin- * B*.v
ka katalikųįnevydonų, arba 
antikatalikiF bardas.

bedieviui pakanka ir brošiū
rėlės už dešimtuką. Ir be
dieviai lenkiasi žemai prieš 
idėjas išreikštas šiose ir ki
tose panašiose knygose, ir 
aklai ir su pasididžiavimu 
(joms vergauja. Kame čia 
[laisvė ? kur p tie laisvama
niai? Laisvo manymo nėra. 
Vieną tikėjimą pakeitė ki
tu: pirma tikėjo, kad Die
vas yra, dabar irgi TIKI, 
kad Jo nėra. Pirma gyveno 
meile, dabar — neapykanta.

Ne laisvamaniai, bet bc- 
dieviai.

irtnimii
narni

I I

IK v -
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žodžius rašančiam teko gar
būs dalyvauti Naujos Ang
lijos Kataliką Susivažiavi
me. Besvarstant Įvairius 
klausinius jiaaiškejo, jog 
nuims katalikams trūksta 
visame mūši] veikime bend
ro fronto,—aiškiau tariant, 
mums trūksta Centro, kuris 
tvarkyti] visąi kataliku or
ganizaciją ir vietos draugi
ją darbą. Diskusiją laiku 
buvo patiekti sumanymai. 
Minėtam Susiv ažiav iniui pa
sibaigus spaudoje (“Dar
bininke” ir •‘Drauge”) pa
sirodė svarstymu apžvalgos, 
kurios neaiškiai ir netiks
liai nušvietė šio straipsnio 
aiiloriaus mintį, d’odel šiuo- 
mi viešai noriu išdėstvti sa
vo pažvalgą bendro 
klausimu.

Kiekvienam mūsą 
kad suderintas visu 
ką organizaciją ir 
draugijų veikimas yra 
pasekmmgesms negu j 
kęs. Juk nesulvginsi 
darbuotojo veikimą su 
kimu draugijos. — ir tūlos 
vienos draugijos veikimo 
reikšmę su organizacija, ku
ri turi desčtkus savo skvriu. 
Bot užvis svarbiausias ir 
reikšmingiausias y ra susibū
rimas visi] gyviiojančii] ka
taliku organizaciją ir vietos 
draugijų bendran eentran. 
kurį sudaro Kataliką Veiki
mo Centras.

Mes išeiviai turime tokį 
centrą. — tai .1. L. /į>. 
Fcdi ritei ja.

i kad tik mes dabar susini pi- 
iiiome bendru frontu, o prieš 
tai tas klausimas niekam ne
rūpėjo. Dar prieš 15 metu
Amerikos Lietuviu Katali
ką vadai tą reikalą numatė 
ir įkūrė Federaciją, kurios 
užduotis v a d o v auti 
visam katalikui veikimui. Bi
jau, kad kai kurie tuom ne
užsigautą ir nepasakytu: 
“Kam mums tas ‘‘bosas?..’’ 
Vadovauti veikimui — ne
reiškia ‘‘bosauti” ant kitu 
sprando. \ adoraatt reiki
mui reiškia pailiti organi- 

'zuotam veikimui klestėti. — 
visus vesti prie vieno bend
ro tikslo. Aiškiau tariant. 
Federacijos priederme pa- 

jdėti kiekvienam kataliku 
organizaciją darbui: jamii- 
niui organizuotis, spaudai 
plėstis, pašelpinčms draugi
joms ir organizaei.joms pa- 

Isėkmingai vajus įvykinti, i- 
(lėjinėms draugijoms gyvai 

• veikti, o visiems kariu klcs- 
liėii... šiandien;] mes mato- 

vietos'me. kad visi iii* darbai šlu- 
daug įbuoja. — mos tuom esame 
iškri-irimtai susirūpinę... Argi 
vieno tat susipratęs lietuvis kata- 

jei Kataliku 
Centras — mūsų 

tai
•l's gėlus išrinktuniėm Federa- 

įci.jos Valdybon.—kad ir pa-

Naujas Britanijos karinis laivas H. M. S. Nelson, kuris greit bus pabaigtas statyti. 
Tikimasi balandžio mėnesy padaryti pirmą bandymą ir po to jau apginkluoti ir pavesti 
karo vadams.

•Jei Federacijos užduotis 
i s a m mūsų veikimui 
a d o v a u t i , jei mūsų

fronto

I

taip veiklumu 
ristis, .jei ne 
tai bent sprin- 
O kilome Kė
višus tomis y- 

.jinai tu-

v
v
priedermė prie Federacijos 
šono vienybėn burtis, — tai 
aišku, kad Federacija taip 
sumanumu.
priado m a s 
vienu mastu, 
džiu riršįdi. 
dotacija mus
patybėmis viršis 
rėš autoritetą ir visas ligšiol 
iškrikusias mūši] organizaci
jas suves vienybėn (ben
drai! f'rontan).

Kuo būda pakelti Fedi ra
cijos autoritetai Kad ir ali

jšiaiidieną, kuomet visi mes 
skyrium bmrūsdami įsitikri- 
noine, jog išblaškytas veiki
mas neatneša teigiamą pa
sekmių, eisit m vidsa ei i ki
niai pradėtą vadovauti Fe
deracija. be dvejones mes

kinio. Šiandieną yra laikas 
tinkamiausias, kad Federa
cija apimtu v i s ą kataliku 
veikimą. Kilo būdu?

lil-.as užsigaus.
Seikimo

Federacija — padėtu 
draugijai prie kurios
priklauso ir kurioje dirba 
išvengti nepasisekimu, trū
kumu arba kartais net ap
saugoti! nuo pražūties?.. 
Anaiptol, visi kataliku vei
kėjai ir visos katalikui orga
nizacijos. jei jiems rūpi pa
sekmingas veikimas ir kles
tėjimas stengsis ktiotam- 

. įpiraitsiai susiburti vienybėm
Nemanykime, J priausiai susiburti vienybei! >

(langėse įkurtūinėm .jos raš
tinę — vis būtu bergždžios 
pastangos. Juk valdyboje 
buvo Įtekmingiaiisi asme
nys, juk Sekretori.jate dirbo 
uolūs darbininkai ir veikė
jai. — o tačiaus Federacija 
nebuvo pilnoj prasmėj auto
ritetingas katalikui veikimo 
(•(‘litras. Mano manymu, .jei

I rasli 
patirtume Feedraeijos vado- į| () (. į 
vavimo pasekmes, 
visu akvse igvtu autoritetai:.', 
ir visi prie .jos burtūsi.

Kuo būdu šiandiena Fe
deracija galėti] kataliku vei
kimui vadovauti. Visais bū
dais. tik ne tais, kuriuos ji
nai vartojusi ligšiol. Tiesa, 
svarbus darbas planingai 
sutvarkyti visuomenines 
rinkliavas. — gražus daly
kas spaudoje talpinami at
sišaukimai.—bef .juk tie da
lykai neliečia gyvinusio mū
sų reikalo — padėti nusil
pusioms organizacijoms pa
sekmingai gyvuoti. Ligšiol 
praktikuojami] liūdi] visai 
paneigti negalima, bet prie 
.ji] reik pridėti dar naujus 
būdus, o tie nauji būdai tai 
prn piki t mus Federacijas vei-

I

I štai darau pasiūlymą. Lai 
i Federacija pasirūpina 

kelis o r g a n i z a - 
u s. kurie nuolatos lan-

sll-

• • • • I
. gi jinai visas lietuviu koloni-

• jas ir taip atskiroms vietos 
kliaugi joms. įaip didžiulėms 
i ...
įOrgaiuzaci.ionis. taip paga
lbaus spaudai padėti] “atsi- 
Įstoti ant kojų” ir stipriai 

veikti. Tokie organizatoriai 
— tai ne agitatoriai, bet su 
maiiūs. iškalbingi, patyrę 
veikėjai, kuriu užduotis pri
sitaikius prie vietos aplin
kybių visą kataliku veikimą 
vesti vienoda kryptimi prie 
bendro tikslo. Agitatorius 
gali sužadinti norus prie 
darbo. — gali laikinai visus 
sujudinti. — bet jis nesuge
bės entuzi jaznią inkinkyti 
darban. Tatai Įvykinti — 
užduotis sumanaus organi
zatoriaus. Vieną dieną, lai
ke vieno susirinkimo toks

J

susitupimi ir įvesti didesnes mokestis, kad apsi
gynus mio netolimos mirties.

-• Dorinis pašaipinią draugiją stovis yra da
bar toks, kad visuomenei tenka ji'omi susirūpin
ti. Po šventąją globėju vardais dažnai susispie
čia nevisai šventi žmonės, ulba geriau pasakius, 
visai iicsvmiti žmonės. Žinoma, nevisi, bet ju 
skaičius jau 1<»ks žymus, kad geriemsiems na
riams su jais labai sunku, o kartais visai nega
lima apsidirbti. ( ia kaltas pcrdidelis kataliką 
nuolaidumas, o labai tankiai tingumas bei visiš
kas apsileidimas.

Kataliku priešai labai gerai supranta, kad gė
los pašaipiuos draftgijos yra nekaip** ka
talikybes tvirtovės. |->ki įsi y tos po visas lietu
viu kolonijas, jos tartum koks vortinklis apima 
visą išeiviją ir stiprina kataliką veikimą. Taigi 
laisvamaniai nusistatė, kad pašaipiuos draugi jos 
teikia išgriauti, ar bent pažaboti. Tilo liksiu .jie 
visokiais budais briaunasi i valdybas, kad pa
kreipus draugiją veikimą savo pusėn. Kaip gi 
tam užbėgt i už akiu ?

\ isą pi ima <ia reikėtų išvengti viena klaida, 
kuri paprastai draugi jose daroma, būtent
gaudymas nauju nariu vajaus metu. Kad Įsigi
jus daugiau nariu kiekviena draugija tam tikru 
laiku paskiria malonė-, meta, vadinasi, tam tikr.ą 
laikotarpį, kuriame priima naujus narius suma
žintu įs|o jimii. arba visai be įstojimo. Kad .jau 
mal' iie, tai malone. Tuomet nedaroma .jokiu 1y- 
i mojimu kai dėl nauju nariu kokybės by tik pa 
dideli] kieky be, v.rfinasi, kokiu nebūti] medžiaga 
i»y t ik .jos daugiau prisirinktą. To tikini iriau 
kia laisvamaniai. Vajaus melu pro ai i<larv tus 
"'aitus, draugo su avelėms įsibrinima ir gerokas 

„sl.ajeiiis įdomiąją vilku, kurie neilgai laukus ei
Įia prie valdybos ^aroMi~*Kaš‘svaiT>7;‘iu'šaa.’TilTr 
iždo. Ki lotas lokm n< apgalvolu vają, ir drail 
M1.jai galima pasakvlf ••.inižiną atsilsį” dorovės 
žvilgsniu daigi vajaus metu reikėti] turėti pa 
laidymai nelik kūno, i,,] i r sulos sveikatos.

Kil s s \ a rbiis da I v kas doros išla i k v mo žv i Igs- 
v e|y kine is pažint m. d'm jau personos daik- 
iicv a nas pasaky s. Visai ne. Kol bus ka 

Žinoma, jei kam

katalikybė persenus, tam ir išpažinties klausi-1 
mas persciięs. bet kam ištiesi] rūpi kataliky bės Į 
palaikymas draugijose, tam išpažintis pats gy- j,uvo minėta, draugijos 
viausias klausimas. I’alaiky kitę išpažintį. opa-Įkad ilgai 
matysite, kaip skubotai apsivalys pašal|>inės 
draugijos nuo ardančią .jas asmenį].

Pagalinus. Dorini išlaikvti katalikiški] nusi-
katalikams privalu 

besnaudžiiuit ne
be i k ūką Iii], kil

vie
noje kolonijoje sugaišinti 
bent dvi savaili laiko. Jis 
privalo dalyvauti visu VSa 
mu draugiją susirinkimuo
se: jei yra vajai, .jis priva
lo aplankyti žmonių namus. 
1 aklibmęs kiekvieno žmo
gaus širdį skyrium ir visu 
bendrai, nustačius pagrin 
dus draugijoms ją veikime, 
.jis gali pasitraukti kiton ko
lonijom gi tūlam laikui pra
slinkus atsilanko kitas orga
nizatorius. kinis tuo pačiu 
būdu ir ta pačia kriptimi 
toliaus pastumia sutvarkvta 
ir atgimusį veikimą. Jei tas 
pasisektą mum Įvy kint i. jei 
Federacija tilo būdu pradė
tą vadovauti k italiku veiki
mui, — lai atsirastu Šalti 
niai apmokėti organizato
rius, sustiprcią draugijos, 
iškiltą Federacijos autorite
tas ir nieks n.ūsu nedrįstų 
pranašauti, kad po kelioli
kos melu Amerikos lietu
vius laukia ka stas.. .

Kur galima surasti tokius 
vyrus organizatorius? Pa
ieškokime tai ir atrasime: 
jei čia Amerikoje ją nebū
tu pakvivskime .juos iš Lie
tuvos, .jei pasu.ulicčią orga
nizatorių imat.-irastu prašv- 

_ jkime kunigu. Tačiaus nega
lime pamiršti, kad organiza
toriais privalo būji suma
nūs. patyrė, takto ir ištver
mes asmeųys. nes siusti or
ganizatorių 
abejot inos 
reiškia tą pati ką, siusti

nenusimananti, 
vertes žinomi 

ar
dytoja kad ir menkai ga
luojančio veikimo.

I oki tai pasiūlymą buvau 
pareiškęs Bostone per Nau
jos Anglijos Kataliku Susi
važiavimą.

A’// mantas
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iiuklėki ;iik'iaiu'iii- \aikt.i. -Ii- loiĮivsii 

ol>/t.i i< lėk i o i r ililo va II- 

l''io |>;il':iI iliSI rrl.'i.iu 1’it <15 nikius 

III<>|I|I>>- •l:t\i:iėi<i Ig'i-li- 1‘iellil kai|X> 

' iiai.'i l i iii- -o-ik.ilo- . I-a ii:i savo Vai- 
kaiiis. .1; r, ■ I. > ■ * t >• 11 <« > ia iii tojai' kll-

'likialii-. kurio ~'l|.a: ir ligoti, kadangi 

ii- lonc'ai -iiv ir-koiua> ir loikia pilniu 

:-"i iinią.
'"•ūko i - ia lik kūdikiai. I'oi yra ' 

''iail-ia- Hiai-la' noda|H'liėl:iin Vaikui. 
Siol.ėi ia i ••k-poriuK m a i darvti farjte 

niok.\ klo- vaiku |•ar<•<|ė. kad vaikai Jhi- 
Cėti -u Ižui.- l'iotiii x idill iiiiškai gavo 

• " -varu- dangau svorio negu p.apras- 
"■ pioiiii )•oiiin.i.-įC I'ažuai pasverk.
Vlimuk. kad iiotia | •• udi a- vaikas visa- 

i los -veria mažai. .1 a uita iii vaikui rei
kia duali du š.iilaiii l-lagle 1‘ieao kas- 

lii-na aiiuiožio -u ’riuii ėvertiini puo

delio šalin vairai)'. Duok paryčiais 

ąrl.a po pietą. S« itesiil vaikai įlaŽlijlL. 
ii l.ildau inėg-ia -u ginger ule. vaisių 

; 'Uiikoini.. ari'a suplaku: kiaušiniu.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk juos ateičiai

I

J. Nelengvas yra uždaviny s ūžt i krint i ilgą 
pašalpiniu draugiją gyvavimą. Kaip jau viršuj 

permaža turi pinigu.
i galėtu išsilaikyti prie esamojo skai

čiaus nariu ir prie dabartiniu mažu mokesčiu. 
Yra draugijų .kurios norėti] pakeiti mokestis, 
bet bijosi tatai padaryti, nes nesant 
neišlaikytu konkurencijos su kitoms draugijoms, 
kurios savo mokesčiu pakelti nenori. Kas gi ta 
da daryli ? Vienatinė išeitis. — tai kreiptis į čia 
auganti jaunimą ir ji i pašaipiuos draugijas ko
optuoti. Jau tokiu bandymą nemaža daroma ir 
negalima sakyti, kad jie būti] be pasekmių.

ia daugiau solidarumo bei vienv 
gimusiu jaunimu.’ Lietuviu Anie 

jau \ i'.javaikis kaip 
Tiesa, jie mėgsip pasitrankyti, 

e-dvii. bet toks jau .jaunimo privalumas, 
esame buvę jauni ir tik atsiminkime, 

rūgėjo aut supelč.jiisio seniu 
žaisti mums pavydėdavo.

' — ------------■ —

KAD GYVENIMAS BI TĖ LŽG VNĖDINTAS 
TI RI Bl T PRADĖTAS TEISINGAI PER JI MIS

urmu

•<-

tavo švent u v ardu 
maldą, nutolo nu<» 
remia laisvamaniu 
koliot is nenori, tai

niu
tas

talikybe. to| bus išp.-ižmlis.

sutari ies.

a-'"

*

VV0*'< 
v^v .,

nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj.

iRA išleistas pciki s veikalas vadinamas

I

Pagaliuos, norint išlaikyti | 
statymą draugijose, nariams 
lankytis į mitingus, nes .jiems 
pietelius prisė.ja daug raugiu 
rilios paskui sunku išravėti.

Idiliniai katalikai paprastai 
Jie patys nepolitikuoja ir kitu 
Įtaria. Į draugiją jie žiūri kaipo Į ....... 
Šalpos Įstaigą, kuri nieko bendra šit potitil

ti lėgst a ramybę, 
politikavime ne-

• į broliškos pa 
k a Tie 

Im i. Į mitingus .jie lankosi kokia pora kartu per 
metus, ir tai tik tilo tikslu, kad užsimokėtą duok 
les. ką ai likę, kuogreiciaiisia iš mit ingo išeina, 
pilnai pasilikėdami. kad valdvba. ar šiaip įgu 
dę vadai viską sutvarkys kimpuikiausia. Pas ne- 
kuriuos žmones išsidirbus tokia nuomonė, kad į 
mitingus reikia eiti tik pasikolioti bei kerštu ant 
kurio nario išlieti. <> kadangi aš, girdi koliotis 
nenoriu, tai man ir mitingu nereikia. Li. broliai, 
jau metas mesti saliu tokias supelėjusias nuomo
nes! rl ik žiūrėk, kaip tau i mitingus nesilankant 
draugija pakilejo. Jau ne valdybos nepažvtum. 
Rastum 
st atymu 
pakrikštv ta draugija

tenai žmones su prieškalalikišku misi- 
ir pamaty tum, kad 

išmetė 
katalikiško veikimo ir drąsiai 
darbuotę. Jeigu mitinguose
y pae juosna lankykis, nes jau metas išmesti iš 
d ra 11 gi j i] ke įsi us ir k* d im ies. o sa v o ra m i u ir rim
tu užsilaiky mu ir kitiems įkvėpsi rimties ir ra 
lity bes, gi tavo balsas daug nusvers, kuomet drau 
gijoje bus_rciįgymiia^J^yiks įiepagcidĮuijamas, ne
katalikiškas perversmas.

laigi eiliniams katalikišku draugijų nariams 
Imtinai reikia pakeisti senobinė netikusį taktika 
ir mdiai lankyli susirinkimus, akyliai įdomau
jant, kokiais keliais draugija vedama, 'kuomet 
nebus pavojaus pakliūti po laisvamaniu jungu, 
lik i l<i I v v <i 11 ja i it v i sičius kataliku i ia r i a iii s < | ra u - 
giją susu uikimuose bus išlaiky tas atatinkamas 
dorinis stovis.

Mums reiki 
bes su čionai g 
i ikiečiu .jaunimas ne toks 
kam gal išrodo, 
į igslsp: 
Mes ir gi 
kiek karti] esami 
nusistaly nio. kurie ir 
manydami, kad nekalti žaislai tai iŠIvilkimas.

Prie to reikia atsiminti, kad Amerikoj jau 
nimas kitaip auklėjamas negu Lietuvoj. (’ia 
daugiausia kreipiama domesio Į sportus ir fizini 
išsilavinimą, d'okia auklėjimo sistema verste ver 
čia jaunimą daugiau .judėti, ir tas dalo įspūdžio, 
kad Amerikos jaunimas niekados rimtai neinąs 
to. Bet tas netiesa. Po to Įtariamo išdy kumo 
skraiste slepiasi daug rimtu minčių ir gražią šir
džių. Reikia tik mokėt prie ju piieiti.

Suradę rakta į čia gimusiu jaunuoliu psy <-lm 
logiją. ims turėtume daug plačios dirvos savo 
lietuviškajai darbuotei. PašalpimTn draugijom 
tuomet atsidarytu naujos padangės. Įtraukus 
s<iv o ei lesna Amerikos lietuv iii jam įima, .joms ne 
i eikefii drcTiėl i dėl satTr^rtT^rrrc ---------- —

I ink tai turėjau pasaky ti dėl pašalpiniu (Irau 
giją uždaviniu. Siauram straipsny nebuvo gali
mybes daug ką paliesi i. ( ia paminėtosios prie
mones visiems žinomos. Niekočia stvlmtina ne 
pareikšta. Bet mes |lr slebūklais gy vename. 
Kasdienimą daviniu atatinkamas sunaudojimas, 
tai visas sekretas musu gv veninio progreso.

1 *

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

griovoje be mokytą vyru ir motoru. ____ __
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvie-

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai

užimti paveikslais
Kaina 83.50 Užsisakykite

DARBININKAS’
366 West Broaduray South Boston, Mass.



LA WRENCE, MASS

VASARIO 16-OJI

Kalbėjo Kun. Ambotas

WORCESTER, MASS.

I

Dainavo choras, p-lei Plikuniu- 
tei vadovaujant

HARTFORD, CONN.
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miau paduotu adresu, o aš mė
ginsiu pagelbėti.

B. P. Šalkauskas
820 Bau k St.. Box 1 18.

k » 
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LDS. 108 kuopos susirinki
mas bus (i dieną kovo, tuoj po 
sumos. Aušros Vartą parapi
joj bažnytinėje salėje. Visi 
nariai prašomi susirinkti ir 
užsimokėti mėnesines duokles. 
Taipgi bus svėarbią* nutarimu 
kas link tolimesnio, darbavi
mosi organizacijos labai.

Atsiveskite nors po vieną 
naują narį pritašyti prie mū
są būrelio. Lai auga mūsą 
būrelis ir išduoda šimteriopa 
vaisią sau ir 'Tėvynei Lietu
vai.

Jonas M. Vięrąitis,
108 kp. sekr.
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HARTFORD, CONN.

žvėriškai sužeidė 10 metų 
mergaitę

Vasario 21 dieną pristaty
ta.- teismui tūlas Beimy Corey. 
negras už žvėrišką pasielgimą 
su 1<> meti] mergaite* ir pa
dėta- po kaucija $28.000.

'Taipgi mergaitės tėvas pa
traukė i civili teismą už vi
siški] .-užeidimą mergaitės rei
kalaudamas $20.000; O mer
gaitė savo vardu per teisiu;] 
reikalauja $10.000 už žvėrišką 
pasielgimą.

Mergaitės vardas Pranė Zu- 
koski. ir ji gyvena tanu* pa
čiame name kur negras, -u tė
veliais.

pusei m ‘tu
Strumskis. vietos

Laimėjo dovanas

LDS. G kuopos baliuje, va
sario 5 d., laimėjo dovanas 
v • lšie:

Su įžangos til ietu No. T41 
“Darbininką" metams laimė
jo, bet vardo neturnnė?”

“Darbininką" metams lai
mėjo Petras Mažeika iš \Va- 
terbury, Conn.

“Darbininką" pusei metu 
laimėjo Antanas 
tos gyventojas.

“Darbiniai; ą" 
■laimėjo V. 
gyventojas.

Buvo ir kitokią dovanu. Lai
mėjusieji, kurie dar neatsiė- 
mėte dovanas ir nepadavėte 
adreso, dar galite tą padaryti 
atsišaukę pas .J. Rugienius.2<>!) 
Lawrence St.

Garbė* musu jaunimui, kad 
remia savas organizacijas. 
Nors tą dieną vietos \ yč-iai lo
šė “Basket-ball" su Materbu- 
riečiais ir vakaro ruošėsi prie 
savo pramogos, bet sužinoję, 
kad darbininkai turi balią. sa
vo atidėjo ir visas būry- atėjo 
į L. D. S. G kp. balių.

J. R.

NEV/BRITAINCONN.

Reporteris

TRAKIMAS GAVO 15 MĖ
NESIŲ KALĖJIMAN

ŠALPAI. Mass. — “The 
Evening Tribūne“ iš Law- 
rence praneša, kad Aukštes
nis kriminali* tei-mas rado

h
I.*

J 
L

t
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Prancijos jūreiviai ką tik išlipę iš laivo eina gatvėmis mies- 
Shanghai, Kinijoj. Susitraukę kiniečiai žiūri i juos labaite

skersomis.
m—— ■ ■■

tyt darbininką prietdiškos or-
>

Taipgi
ren,r
sve-

ganizaeijos reikalus 
C'ambridge’io blaivininkai 
gia<i skaniai jiavaišint 
(įjs.

A akare bus prakalbos, 
rio.-e aiškins apje apšviei 
apie dabartini darbininką pa
dėjimą.

Atiką 'Trakimą- ka+ku—už sužui—
dimą pavojinga ginklu Krank 
Salutą savo namuose, spaliu 3. 
1926.

Kitas kaltinimas buvo prieš 
ji už laikymą ginklo būdamas 
impiliečiu ir be leidimo. Nu 
baustas užsimokėti $10(1. I ž 
sužeidimą kirviu ir nušovimą 
15 mėnesiu kalėjimam Apie 
tą atsitikima jau buvo rašyta 
“Darbininke" pereitą metą.

Reporteris

t Nepriklausomybės diena ir 
sandariečiai

—Netikėtai pak+mvat^i-sanda^ 
rievių ruoštas prakalbas neva 
paminėjimui Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuviu. vaka
rio 20 d.. Lietuviu Svetainėj.

Rodos, kad tokiose iškilmėse 
turėtų būti minima Lietuvon 
nepriklausomybės istoriniai į- 
vykiai ir atiduodama pagarba 
Tautos vadams už iškovojimą 
nepriklausomybės, bet pas san- 
dariečius atbulai.

Jie susirinko, kad išniekin
ti tuos didvyrius, kurie pagal 
dė galvas už Lietuvą ir kurie 
šiandien stovi Lietuvos nepri
klausomybės sargyboje.

• Nė plėšrusis lenkas nėra dar 
t išniekinės taip bianriai Lietuj
*<•',.*•11. - iJr'vos ir jos vadi], kaip sandaru* 
£ čių nevaivadas kalbėdamas šio

'.Be prakalbose.
5 Ramiausieji žmonės nebeiš- 
^RWte N o I n jrr
Smarkiausiai pasmerkė šauk 
-darni “meluoji!" Kadangi ir 
IMS to nedustojo kalbėjęs, tai 

bhka pradėjo švilpti iki mi-_ 
ilpė Trockio berną sandari** 

tj nuo ėst rados, 
r Taip tai sudraudė mulkinto mtmijo**. 
ją sande riet į! Buvęs. pasimeldę eis j svetainę svara-

CAMBRĮDGE, MASS.

m<*n -

Susilpnėjo darbai
Kai kurios (dirbtuvės dirba 

td; po dienas • .-avaitėje.
Daug tuščią krautuvių >tovi 
į h > keletą mėiw*>iu. Taipgį ir 
kambariu matyti?- daug tuščią, 
bet vis tiek namu savininkai 
laikosi ir nori gauti tokią pat 
lendą, kaip kad karo metu im 
dav<>. O algos pagal prag.y 
veninio branguma visai
ko>. Skerdyklom* kai kurie 
darbininkai prakaituoja už H 
doleriu ■savaitėj:-. Vienintelis 
darbininku] išganynias spi<*>tis 
i geras organizacijas. 'Mes tu
rime. Lietuviu Darbininku Są- 
jungą, kur nariai \ i<uoųi<*t pa
duoda vienas kitam ranką ir 
turėdami informacijos biurus 
progai pasitaikius bedarbiau- 
įantiems padeda >usirasti dar
bą. Prigulėti mažai kainuoja, 
o naudos iš to daug. Kiek
vienas narys gauna geriausi 
darbininkišką laikrašti “Dar
bininką" kuriame patys dar 
bininkai rašo ir -avo piniga’is 
išl'-id-žia.

TAMAQUA, PA.
A. A. Kunigo Gudaičio 

metinės sukaktuvėm.

Vasario 15 d., buvo iškilmin
gos šv. mišios už. vėlę a. a. kun. 
Petro Gudaičio, kuris metai 
atgal atsiskyrė nuo mūsą. Mi-

Tobulinantis šias laikė vietos klebonas kun.
K. Klevinskas. Diakonu buvo 
kun. Dobinis iš Shamokin ir 

[sub-diakonu kun. Karalius iš 
> Minersville. Gražu iškilmėms 
[pritaikintą pamokslą pasakė 

Darb. No. !•> tilpusiame ’j<nn.Y’esna i.š Malianov Citv.

I
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DETROIT, MICHIGAN į
Atitaisymas

-A.

aprašyme apie Lietuviu” Sve
tainės bendrovę Įvyko keletą 
atitaisytiną klaidą. Ten buvo 
pasakyta: “šėrininkai išpirko 
pirmą mortgičiu $15.000;" tu
rėjo būti: toks išpirkimas tai 
buvo antro mortgičiaus.

Arba vėl: “Rusteika turėjo 
net $4.500 ir be jokiu ceremo
nijų jiervedė i šėru$." Turė
jo būti: kad su Rusteika ir ki
tais einame prie susitarimo, 
padaryt taip, kaip jau su kai 
kuriais padaryta. Vietoj J. 
Rukšėnas. turėjo būti J. Ruk
šėnas. I’mrozas nėra iž.d.. bet 
maršalka, o ižd. yra R. Kun
drotas.

Tose iškilmėse dalyvavo 12 
kunigų; svietiška) inteligentu 
ir šiaip žmonių buvo pilna baž
nytėlė.

Giedojo vietos parapjios ko
vas.

Ten buvęs

WATERBURY, CONN.

šėrininkas

Koderaei jos klinbo suvirinki
me prisirašo? nauji nariai. Da
bar vra to klinbo torai ir atėjo « *• * 

gaii linksmai ir naudingai pra
kišti kliką.

Foru komi-ija smarkiai dar
buojasi. kad til< kliubui kuo
lai.ginusia pelno padarius.

kl;:l,’pna.s . irgi„jjąųg 
s k <4 bia

Pasižada-pagelbėti LDS.
; '— nariams

šioje kolonijoje bedarbiau- 
jančią skaičius yra gana dide
lis. Yra tokią, kurie nedirba 
jau per kelius mėnesius o val
gyti reikia. Klausinėja ir pra
šinėja darbo, bet neturint drau
gi] ir paži.-tami] negali gauti.

Mes turime savo broliams 
darbininkams kaip galėdami 
padėti. Aš iš savo pusės pasi
žadu sulig išgalės parūpinti 
• laibi] tiems, kurie priguli prie 
Lietuviu Darbininką Sąjungos 
5 kuopos. Tad. jeigu yra nu
liu nedirbančią arba prisira
šys prie šios organizacijos ga- 
lite atsišaukti .pas ui^nę ž.o-

Vietos lietuviai iškilmingai 
paminėjo Lietuvos nepriklau
somybės dieną.

Vakaro vedlėju buvo Ikonas 
Manėiūnas. Didelis irimai iš
lavintas parapijos choras, ]elei 

jPlikūniutei vadovaujant sudai
navo Lietuvos ii Amerikos im
lius.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
NHWARK. N. J. — Lietu

viu Budavojimo ir Paskolos 
draugijos valdybai — Tamistu 
laiško, kaip jis parašytas, ne
dedame, nes užimtu daugiau 
vietos negu reporterio aprašy
mas “ Darb." No. 11.*

Be to. dėl mažos z.ece.iškos 
klaidelės prirašote puslapi. 
Dedami* tik tą ką užginčijate.

L Reporteris rašė: “Per
daug pinigu išleidžia advoka
tams už padarymą popieru."

’Tamistos užginčijate ir ra
šote: “draugija advokatams 
da nėra išmokėjus nė vieno 
cento.“
- 2. Reporteris rašė: “Žmogui, 
norinčiam gauti paskola iŠ mū
są draugijos susidaro daugiau

Pranas Manėiūnas pasakė 
patri.jotines eiles “Žygis“ ir 
“1G vasario“ iš laikraščio 
“Darbininkas."

P-lė* Ona Bosevičiutė* padai
navo “Žydelis“ ir “Kur vejai 
pučia.“

Taipgi p-lė Grasilda Urbo- 
niutė “Atsimink Tėvynę*’ ir 
“ Ačiū Dievui."

Gerb. klebonas kun. J. Am
botas pasakė* gražią ir turinin
gą prakalbą apie Lietuvos pra
eiti ir dabartį.

P-lė Sukadolskiutė skambi
no piano solo.

P-nia Marijonos Kedienės ir 
Fel. Plikūniutės duetas “Man 
ilgu“ ir “Kur bakūžė samano
ta“ išėjo “first ei a s$.“

P-lė* Viktorija Labeckiutė* 
pasakė* eiles “Mano Troški
mas.*’

Pasirodė* ir Vyčjų‘^vartotas. 
“Ali riglit.“

Kalbėjo kun. A. Vaškelis a- 
pie ištikimybę Tėvynei. Taip
gi ^tsisveikino su parapijoni- 
mis, nes vasario 18 d. išvažia
vo į AVatevbury. o iš ten aiva-, 
žiavo gej’b. kun. Jonas Bakšys.

Pabaigoje choras sudainavo 
“Važiavau di *ną." “Vilnius“ 
ir porą kitu.

Publika skirtesi gerame ūpo.
Reporteris
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Penkiadienis, Kovo 4 d.,1927^

nė 22 nuošimčiu.” Šį sakini 
vuldyba užginčija šiaip: “L. 
B. ir P. draugija niekuomet 
da nėra ėmusi daugiaus''kaip 
keturis nuošimčius hmm arba 
pinigu išpirkimo, ir čia reikia 
siųua.-ti, kad šitie 4 nuoš. yra 
visam laikui, tai yra llj-čiai 
metą.“

.Aišku, kad jeigu draugija 
už padarymą popieru nėra iš
mokėjusi nė* cento, ir žmogui 
skolinant iš draugijos pinigus 
nepasidaro jokiu kitą “ekstra’ 
išlaidi], ir paskolą gauna tik 
už 4 nuoš., kaip kad valdyba 
rašo, tai reporteris suklydo..

Bet mes dar negirdėjome, 
kad kas nors skolintą pinigus 
ir m'pasiimtii taip vadinamu 
“expenses."

Tuo klausimu dar duosime 
vietos ir reporteriui.

5*30?

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKĄ”
t

“DARBININKAS” yra plačiąją darbo žrno- © 
aią, kaip sodžiaus, taip ir miestą ir miesteliu | 
gyventoją laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies | 
reikalus, Seimo ir vyriausybes darbus ir valsty- | 
bes vidaus ir užsienio politikų. |

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina | 

teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelių | 
i geresnę ateiti. |

“DARBININKAS” rašo naudingu nurody- | 

mąppatarimu ir straipsniui apie žemes ūki, nau- | 
jakulių, .mažažemiu, smulkiąją ūkininką ir ki- 
tą žemininką būvį ir reikalus. &

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri- |

dinią (teismo dalykais) patarimu ir atsako į | 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams. $

“DARBININKAS" talpina gražią apsaky- |

mėliu ir naudingą skaitymą kaip seniems, taip g. 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims. |

“DARBININKAS” yra visą dorą žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai- | 
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.” |

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, | 

pusei metą-1 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu- © 
bai. I

8

r.

&

“DARBININKAS" išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO" R edak c i j os- A <1 n ii n i st rac i- 
jos adresas: Kaunas. X r priklausomybės Aikšte 
2-ra, 1. J T H UAXIA.

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei- 

. viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

fthioml pranešu snvo pnciontiims kad mano daktariškas ofisas yra 
| (retintus |manl vėlinusios Europiškos modos. turintis savyje nnnjnnslal W- 
' rastus kljniRĄs_Jrnnkiii«. knlp tai:
| 1. ArLįficInTfflaj saules sylė-tĮT, 'sptntfullnl yfrMtInai -vriltin
ant nekuriu rslos H;ių. taip lygini Išsvilo pr>isi<l«'<i>in<lli) djt.fhvos li>p) Ir 

|prn<i2ioj<' išloš vėžį. Tulpei turi dalis reikšmės prie gydymo tidaus Ilgu 
Ir fa iždų.

Į g. iJektrns įrankiai Ir mašinos, kurios yra pritaikintos tlol sydjmo 
nerti), reumatizmo Ir motery )Iri).

i 3. Skyrtna dėl paslaptingų moterį) Ir vyrų Ilgų.
4. I^iboratorljn. kurioj yra bandomas kraujas, šlapumas Ir t. t.

; LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS

| DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 
12900 Jos Campau Avenue N. Detroit, Michigan
VALANDOS: 10—12 dieni) Ir 2—R vakar*.TELEFONAS: Arlinjrton 2083.

'■.elbsji ir ši' bazarą 
bažnyčių je.

Tikimos, kad pasidarbavimu 
komisijos ir parama gerą žmo
nių torai duos nemažai pelno.

šios kolonijos darbininkai 
noriai užsirašo “Darbininką“ 
ir juo džiaugiasi.

Reporteris

Lietuva! mano tėvynė, tu 
kaip sveikata!

Kiek tave reikia branginti 
tiktai žino, kas tavęs neteko!

'Šiandieną groži tavo visam pui
kume matau ir vaizduoju, nes il- 
giuoaį. tąvęs !..—Ą, Mickevičius.

ii IŠEIVIŲ DRAUGĄ”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS" talpina Įvairins ži
nias kaip iš lietuviu gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS" talpina Įvairias a- 
pysakas. feljetonus, Įvairius straipsnius, iš sve
timu kalbi] vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, tmlėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta I*ati:

Didžioje Britanijoje: M’etams 12 šilingi], |Misei 
metu G šilingai. 3 mėn. 3 šilingai ir 6 jMrnai.

Amerikoje: Metams $3.00. pusei meti) $1.50. 
hieh. nUectYni. - ------------ -------------------

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metu 12 litų, 
mėn. 7 litai.

J

Kovo 4 diena

Kadangi mūsą parapijos 
globėju - yra šv. Kazimieras, 
tai tą dieną iškilmingai pami- 
nė-iuie.

Lietuvos globė jo vardu t ti
ri me šv. KazinYiero draugija. 
Seseris ir mes tuomi didžiuo
jamės ir džiaugiamės. ,,

Titr gnihr; kad pripuola— 
jienktadieny. Svočiai kunigai 
negalės atvažiuoti, bot pasi
tenkinsime tuo ką gausime.

Pageidaujama, kad kiekvie
nas liotuvys katalikas tą die
ną pasimelstu prie mūsų Tau
tos patrono šv. Kazimiero.

Rep.

Ruošiasi prie didelių 
iškilmių

Kovo G d. š. m. Ims Pilnųjų 
Blaivininką N. A. Apskričio 
-u važiavimas.

Yra vilties, kad kolonijos pri
sius labai daug delegatą -čiu. 
'Taigi išrinktoji komisija, kuri 
s n- įdeda iš rinypatn: Kirk Ip- 
vič lene. S in<lukiene. Jakntic 
m". Pofmiibergienė. Godžiom”*, 
rengiasi kaip gražiau pasitikt 
atstovu? es.

Laiko šv. mišią delegatai 
“is “in corpore" prie šv. Ko

pt ie Aukščiausiojo
t

l

f

ILilakeijo sir Administracijos Antrašas: “Išeivių
Draugas,’’ 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
tend.
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Augščinu minimos ekskursijos 

reikalais kreipkitės pus savo vie

linį agentą arba tiesiog pas;

BALTU' \MERICA LINF

3-10 ĮTridgc St.. Nevv York, N. V.

Kainos stačiai i Klaipėdą :
Trečia klės:: ..........................S1t)7.:»0

Turistinė trečiu ...............$117.'.M)

Kainos į Klaipėdą ir algai: 

Trečia k'.esą............................XIXI .:H)

Turistinė .................................. ^l'.MI.'.M)

Revenuetax ir headiax 

atskirium.

- - ■ r- fjk

. /

5

ĖKOS ŽODIS linelio

),

rįį

SRTAVO WEST- 
FIELD’E

t?
ir.

UOS METINĖ 
iVENTĖ

,«

i
t

r.

.w

NIEKO SAU SPORTAS

Aptickiiiinko K. Šidlausko 
eiųv, kovo 6 d. šv. Jšumis Kastas, 11 metų, gavęs 
uvių bažnyčioje, nuo Locomobilių Co. pakvie- 
yte bus šv. mišios timą dalyvauti parodoje ir 
iero R. K. Drau- atvirutę su paklausimu, “Ar 
pačią dieną, vaka- interesuojieši automobiliu?” 
varbioš prakalbus, '—jis atsakė, — taip.”

. . 1 I x

įsi skaitlingai su- j Kompanija tuoj prisiuntė 
i.pardavėjų, kuris atvažiavęs

Narg^'sužinojo, kad jo pirkėjas tik 
--------------- i .11 metu.

i 
I

Lietuvos Dukterų 
, po globa Motinos 
ne padėkos žodi p. 
paukotas dovanas 
kvietkų baliui.

Komisija

27 d. p-les M. Gry- 
stė ir O. Čiurliutė. 
r pp. A. Židanavi- 
das—smuikininkas 
ikins solistas kon- 
’estfield’e pas gerb. 
un. Strimaiti. Žmo- 
nemažai ir visi pa- 

koncerto progra- 
. artistai grižo Bos 
ledelių ryte.

Re p.

rČIŲ ŠOKIAI

ios Anglijos Aps-
Vyčių šokiai įvyko
26 d. Municipal

k- •
įkęs gražus bulelis 
iš apylinkių koloni
jas linksminosi prie 
esfros. ’ r 
ma jaunimo buvo 
* formaliuose dra-

nerginos skaičiumi 
Akinus. Tš senesnių 

* 5 žmonės.
uvo apie pustrečio 
mimo.

Re g.

7ĖJAI TURĖJO
DARBO

v 
S<>-

siu- 
ir

P. J.

ngdaini į Vyčiu 
n uoli ai apkrovė 
arbu “Tiksinti’ 
ns kostiumus,
kas, siuvėjas, 167 T 
Į primirko 4>e nue
ik padal ius dalbą.

Balsas

GIJOS ATSAKYMAI
ižiam, I’hiladelpbia. 
įpie nezaležninkų sor- 

kovą už doleri Tietal-

ijos Nariui, Detioit. 
- Žinutė Apie vasario 
ilpo kito mūsų korės 
i. Tomistą pavėlavo-

Žiedui, Vtena, Lirtu- 
draipsnely .“Oygiinjz^- 

tipšv'mta Lietuvoje” 
jama tas. kas jau tilf»o 
iuose. Nrekits neįižgin- 
<1 buvusi sočiui istįnė

LDS. New Yorko ir New Jersey Apskričio pj’ukalbų 
maršrutas įvyks sekančiose vietosų; f; v t.''

Kovo 13 d. tfdoj po sumos, Nėw York Chlf-' |
Kovo 13 d. 7:30 vai. vakare, Bayonne* K **
Kovo 14 d. 7:30 vai. vakare, LbŠ/12 kįį« —
Kovo 15 d., 7W vai. vak., LDS. 10 kp.,,C.'-B
Kovo 16 d., 7:30 vai. vak., LDS. 18^

Kovo 17 d., 7:30 vai. vale, LDS. 14
Kovo 18 d., 7:30 vai. vak., „Lp$., rl

Kovo 19 d., 7:30 vai. vakare, LDS. 16 kp., EJizabeth, N. J.
Kovo 20 d., tuoj po sumos, LDS. 15 kp., M#ison, N. J.;
Kovo 20 d., 7:30 vai. vakare, Jersey ęity, N. Jj

' LDS. kuopų valdybas prašome užtinti fefcėtąines pa
skirtu laiku ir gerai išgarsinti. i

Jeigu dėl kokių nors svarbių priežasčių paskirtose
Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, dienose negalėtumėte rengti, tai skubiai duokite žinią ap- 

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

“KARI”
“Karys” rašo ne lik apie Įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet iv duųda žinią iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Kari,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštą, 
Įvairenybių iš naują mokslo išra
dimą. 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 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti.

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
Įvykdyti savo amžiną t lenkimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslu, 
reginiu, apysaką, eilių, Įvaireny
bių, juokų ir t. t.

“Karys” deda daug alsiminii'nų 
iš Lietuvos kariuomenės kovu ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai-' 
tytojui parodys, kiek lietuviu tau
ta 'tifl'čjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę

Kiekvienas sportininkas privalo' 
skaityti “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinią iš Lietuvos ir 
užsienio.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintu su kariuomene. Toks jau. 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ii- pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratilis, ten būtinai turi 
būti “Karys.” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gru
žlį, spalvuotą sienini Kariu Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo. papuoštas paveikslais ir siira- 
švti jame žymesnieji lietuviu gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šią dienų.

“KarĮ2’ red iguoja imlL Įeit.
B u )• o k a s . .

“Kario” kaina metams 15 litu, 
pusmečiui S litai, i mėli. 1.50 et. 
Vžsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, ?\eprikla>iso- 
mybčs Aikštė. “Kario” Redakci
ja.

' >

N. Y.

J.

LINIJOS

Laivu .

tiYUANJA

skričio komisijai adresu: A. KAZLAS, 54’tftierty St., 
Ne\vark, N. J. Teleplione Mitchell 5612. f; J

Maršruto rengimo komisija ši laikų rad6 tinkamiau
siu prakalboms.

Kalbės plačiai žinomas kalbėtojas A. F. KNEIŽYS, 
LDS. Sekretorius apie darbininkų ir Lietuvos reikalus. 
Dabar tokios prakalbos kolonijose reikalingos, kad pa- 
skleidus teisingas žinias apie Lietuva ir darbininkus.

Tad dar kartą prašome visų kolonijų kūosmarkiau- 
sia rengtis prie prakalbų.

Vis'ais reikalais kreipkitės pas Apskričio Komisiją 
virš paduotu adresu.

Maršruto Rengimo Komisija

I1ST4, ’27
13 Nvw Torio 

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Važiuokit šį pavasarį I Lietuvą 

;ai Amerikos lietuvių jaunimu, 

kur jaunimus, ten tryvmmis. ten 
smagumas, lšjiildykit tuos šjriįies 

troškimus, pamatykit savo Tėvy
nę. brolius, seseris ir gimines. Ką 

akimis žmogus pamato, tai amži

nai neužmiršta.

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI

l)v. Vad. — Kun. P. Saurusaitis, 
2334 So. Oaklcy Avė., 
Uhicago, lllinois.

Ivalaktorius—Kun. ( . Matulaitis, 
2334 So. Oakley Avė., 
t'bicago, lllinois.

Vice-Pirm. — J. Svirskas,
104 Dorchestcr Street 
\Vorecster, Mass.

Vice-Pirm. — O. Adomaitienė, 
36 Norton Street 
1 ,)orelięstgr, Mass.

1

11

Iždininkė — O. Sidabrienė, 
6 Coinmomvealtli Avė. 
M’oįvester, Mass.

Iždo globėjai —
Kun. P. V. Strakauskas, 

50 W. 6tli Street 
So. Boston, Mass.

J. Tatulis, 44 Barciay St., 
AVorccster, Mass.

ltašt. — V. J. Blavackas, 
104 Dorchestcr St., 
AVorcester, Mass.

Pn ieškau save (įrangų — Simono 
Jalovrskio, Antanu Slėdefio ir .Tolio 
Jankausko; apie 17 m. atgal Iš jfont- 

reil. Galindu išvažiavo į Suv. Valsti

jas. \Vaterbury. t.’i. Meldžiu atsišauk

ti -- jie patys arba kas apie juos ži

lio. už. ką busiu dėkingas. Adresas: F. 

Dubauskas, G757 Chnbot St.. Motureal. 

Galindu.

t “Kiekvienas žmogus turi dvi
gubų išauklėjimą: tą, kurį jis 
gavo iš kitų, ir svarbesni — tų, 
kuri jis pats sau davė.” (Gibo
nas)

Dekens New Discovery Ointinent -
Deksnio G-alinga Mėstis, kurios pasaulis per Šimtus metų 

laukė tai jau yra GATAVA.
Deksnio Galinga Mostis yra sudalyta iš geriausių ir bran

giausių gyduolių iš visu kraštų svieto girių, visokiu nieĮrižių, 
aliejų, iš žolių, kvietkų ir visokių šaknų.

Deksnių Galinga Mostis eina per skūra į gyslas ir darbas! 
į kraują ir būna ilgą laiką žmogaus kūne, tai tokiu būdu išsi
skirsto kraują, sustiprina visų žmogaus organizmų ir išvaro lau
kan visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMATIZMĄ, RANKŲ, 
<OJ Ų, GALVOS skaudėjimų, šaltį, rankų, kojų tirpimų ir atša
usiu kraujo, ir taip visokius skaudėjimus (tik ne runas).

Didžiausia laimė pasaulyje kiekvieno žmogaus yra gėrėtis 
sveikata. Didžiausi skarbai lionorai ir užsitainaviniai nieku vr 
prieš atsakančių sveikatų.

Žmogus nupuolęs ant sveikatos, neatboja nieko, nieks jo ne- 
iešija, viskas jam apmirusiu ir be vertės. Atkreipiant atydon 

bagočius (turtuolius) ne vienas tekis bagočius. neturintis svei
katos atiduotų savo bagotystę su mielu noru bile tik atsikratyti 
ligos. Ir tu mielas Broluti Sesute nekankink savęs ilgiau ale eik 
thojaus į vaistinyčių ar pas vietini agentą ir }>asipii k Deksnio 
Galingos Mosties, kuri tave išgelbės iš skausmų ir vargų.

Deksnio Galingų Mostį labai rekomenduoja garsingi pasau
lio gydytojai. Kulių Amerikos valdžia pripažino ir užtvirtino 
kaipo geriausių gyduolę pasauly dėl Keumatiškų skaudėjimų.

Garsinant visam pasauliui atvirai ir teisingai už kurias pa
saulis paliūdija ir dėkavoja už teisingumų gyduolių.

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

Deksnio Galinga Mostis yra tiek verta aukso, kiek ji pati 
sveria sulig naudos gydymo. Kaina 75 ce^itai. $1.50 ir $3.00 ir 
15 centų už persiuntimų ekstra.

Deksnio gyduoles parduoda išmintingi Aptiekoriai.
Klauskite taip: DEKENS NE\V DISCOVERY OINTMENT. 
Jeigu negalėtum gauti pas vietinį aptiekorių, tai prisiipsk 

mums šitų kuponų.
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VISOSE
VAIS

TINĖSE

Pareikalaukite •\V 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutes.

Jie visi mėgsta

35c
UŽ

BONKĄ

eOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

Lietuvos Duktem Draugyste 
Po Globa Motinos švenčiausia 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė —- Jieya Masksienė,

623 E. Eighth St,. So. Boston, Masu 
Prot Raštininkė — Ona Sianrienė,

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

’ln. Raštininkė — Bronislava Clunleni
29 Gonld St., W. Rorhury, Mass. 

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

Tvarkdarė — Ona Mizgiraienė;
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko ka* 
antrą utaminką kiekvieną mėue» 
’zSO vakare, pobažnytinėj svetainėj 

Visais ilr-jos reikalais kreipkitės pas 

protokolų,raštminkę laišku ar telefonu.Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo viduriu ir 

suirusio skilvio.

F. AD RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

asą*;

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rū- 

j sies gerus darbus—visi jūsų rū- 
| pėsčiai eis niekais, jei nemo- 
okėsite vartoti apsiginamojo ir 
| puolamojo ginklo — geros ka
talikiškos spaudos. — Pijus X.

Saugokitės
, š:>hix rcfijtin ptlvfiju. Vien MA pntni 

mnnijo.M kiiMmct mirštą 150.<K)<>. Nesti- 

_>K:iit(>i;i<i.s kif'H lx'-<J<>M kilu iA šalčių.

Snd:il><Ivk šalti pačioj pradžioj, grei
..........................................   TfflTrtr 

IlilI’.H < ‘a Mca ra Bromide Qui ui tie. Ji- ša1 

fj sustabdo į 21 vt|l.. n gripą j di ■ 

na’. Jj dabar milionai variąja, nes per 

25 metus nieks nerado "eristro būdo 
išnaikint Saltj.

No'ikč-kit menjt^snėms gvdnolčms ka' 
.Iri galit gaut šitą. Visos np*šokos par
duoda niij's.
Tikrai Gauk

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

“ŽVAIGŽDĘ”
. m “Žvaigždė” kas menesį lankydama Jūsų na
mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonią-dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražiui atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. .

“Žvaigžde” duoda ir daug žinių iš:$Iidąojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas ded^i toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame daij^iojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia .^inių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt._

Žvaigždė’įyr# 
švęstas laikraštis. Ja^lcą 
Kaime. ■ L - ČAgA

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDY” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kablius ir, 
lyg tojiTru^IšniuičiiĮŽvai^^, jiwUitil^^lus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties. <

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

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėziiitų Mamai, 
Kaunas, Lithuania.
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ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žloba,

539 E. Seventh St., So. Boston. Mass 
Teleplione South Boston 8552-R.

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

Prot. Raštininkas — J. Glineckls,
5 Thomas Pk., South Boston, Maut 

Eln. Raštininkas — M. šelkts,
366 Broadtvay, So. Boston, Masu. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winffeld St., So. Boston. Mass.

Brantrtja laiko wM-rinkk»us-kas*-trečiu 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po oje 11). parapijos salėj, 492 E 
Seventh SL. So. Boutnn. Mam.

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

So. Boston, Mass.
Pirmininkas — .Tonas JaroAa.

225 L Street. South Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas —L. Avagždys,

III Bowen St.. South
Itot. Raštininkas — V.

405 Tliird St., South 
Finansų Raštininkas —

Boston. Masu 

Mickevičius, 
Boston. Mass. 

M. šeikis,

366 W. Broathvuy. So. Boston, 

IždiniiTkas — V. Balutis,

36 Mcrcer Street, So. Boston. 

Maršalka — I'. Lnučkn.

393 Fiftli Stns't. South Boston, 

Draugija įniko susirinkimus kas 
ncdėldienj kiekvieno menesio

vai. iki pietų. Parapijos Salėj, Septit* 
ta Gatvė, South Boston, Mnss.

Mass.

Mass.

Mass.

antrį

2-r.

,' j . ,___ v . 8nd:ib<lvk šaltį pačioj prerbtioi,
2pi Tahrv rhrng rr

ui, Neuark, N. d. — 
ausoiiivbės dienos ap- 
■ jati tilpo kito mūsų 
mlento. Tainistos ne- 
Rašynėkite dažniun. o 
darbininkų gyvenimo.

f

b, Jr.

Kalna 30c
O

lupavolki'.Sandooa DM*

/
I 5

.. v -
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D. L. K. KEISTUČIO DR-J0S 
VALDYBOS ANTRAŠAI

L'irininlnkas — Jonas Adomnvb-Ius,
280 E Street, South Boston. Mass. 

Viee-l’iruiiuinkiTs — Povilus Rūku,
95 C Street, South Boston. Mnss. 

Prot. Rnšttnlnkas - - Ant. Macojunns,
450 E. ScvTTith St., So. Boston. Mass. 

}laSUnink;is - Pninnš’ Tuleikls,
127 Rovvcn St.. So. Boston. Ifn*s. 

Knslerius — Andrius Zalbvkns,
611 E. Fiflli St.. So. Boston, Mnss. 

Mitršnlkn — K:tz. Mlkr.Olonts.
IMKI E. l’.rondv.ny. So. Boston. Mam 

D. I«. K. Keistučio UihukJJu įniko snvo 
mėnslnlns susirinkimus kas pirmą 
nralėblieiij kiekvieno mėsiesiii. po nu
meriu (59-1 VVnshlnslon St., Boston. 
Mnss_ J ;3O vnl. pietį). Ateidami 
unt susirinkimo atsiveskite su savim 
dnuglnu naujų norių prie mušt) drau
gi Jue prirašyti.

i: k
• 1

•Žį JY J

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

Tikrai sakau stebuklingos DEKS.MO 
gyduolės iš Amerikos. kurios mane iš

gelbėjo. Turėjau pritrauktų rauką per 
ilgus metąs ir niekaip negalėjau išsi

gydyti ir gydytojui buvo ketinę pinuti. 

Ačiū Dievui ir žmonėms, kurie prirodė 

ir patarė naudoti Deksnio Galingą Mes

ti sunaudojau porą dėžučių ir likos ma
no ranka sveika. Ačių jums išradėjai 

tų brantįii^ gyduolių; ką d junįs Ponas 

Dievą.1; padėto tolinus (larbuotls.
Ein’lija RusteikienC 

Kražių paštas ir miestas. Lietuva.

Negirdėjau ausimis per 20 metų, bu
vau pas visokius gydytojus ir visokias 

gyduoles naudojau, liet viskas buvo ant 

tuščio, kada išgirdau pagyrimą DEKS

NIO GALINGOS MOSTIES pamislinau 

sau reikia pabandyti šitų gyduolių. su

naudojau apie tris dėžutes ir dar pra

dėjau girdėti man pasirodė, kad dangus 

atsidarė ant žemės, nežinojau nei kas 

daryti iš tos linksmybės verkiau ir mel

džiaus už. tas stebuklingas gyduole-.

Tuksiančius sykiu tariu učių išradė

jui Deksniui.

I

i

(K l'iiln!,ien>< ii' .
Pasvalio paštas. Talučkoiiių kuintas. 

Pasvalio apskritis. Lietuva.

I’lyinouil!. l’a..

Birželio S. l'JL I in. 

Gerbiamas Tamst:: : —

Aš .Vi mėlti senumo v v ras. tu 
skaudėjimą per 2 metu rauko-.o i 

gnroi. Panaudojau jti't.l Galiimą A 

dabar esu sveikas. Ir mano moteris 

turėjo šone skaudėjimą |wr daug melų, 

išsitrvnus su Galinga Mostimi kelius 

sv kilis ir nežinia kur tas skausmas 

dingo. Ir vėliniui! kiekvienam ju-ųį <la- 
lkųui.'i-gį.<lupiU',.A

Su l'agarba. Rayntski
”•">:> E. .Main Si.. Plviuontli. l’a.

Pittston. Pa.. Vasario lx. I!*2I 

Gerbiamieji Tam-tos : —

Tariu širdingą učių už jiMI X:oii-| 
išradimą, kuris man suteikė sveikntą 

aš 65 metų amžiaus moteris tur<jati re

umatizmą )H'r 17 meti) buvau pas viso
kius gydytojus ir naudojau visokias 

gyduoles, kas ką tik sake. I»el niekas 

negellM’jo.

Pasipirkatt jusi) Galingą Mo-ij pas 
vietinį agentą tik sunaudojau 3 dėžu

tes Galingos Mosties ir atgavau savo 
rveil.atą. Ir tariu labai ačių už jūsų gy
duolių galingumą.

Su pagarba. ,\iu>-i
1 I Stal k St.. Pit t stori. Pa.

A
i-

N<v. I'.ritain. Ct.. Saus. 2, 1925 
G Uodo! i ui Ta m -to- :—

Turėjau Reumatizmą j»er ilgus metus 
biiviiu bamles visokias gyduoles ir gy
dytojus. bet naudos nebuvo. Išgirdęs 

tino žmonių pagyrimą apie jūsų Galin
tą Mostį parsitraukiau panaudojau sa
vaitę laiko, dalmr jauiįiuosi tikrai svėt- 

lut jąu pradėjau dirbti ir tariu.jpt>ai 
ačių už jusli gyduoles. Jus galite ita^ 
garsinti šitą mano laišką arba pašaky- 

ii kiekvienam jeigu norėtų žinoti tei
sybės apie itisii gyduoles, tegul rašo pnS 
mane ir as parašau jiems kaip aš sir

gau ir k.-ii|> mane išgydė jusli gyduolės. 
l>:ir aš )>ri-iitnčiu jums S.t.gO dėl 3 dė
žučių Iiek-nio Galingos Mosties po 
<1..■>(». i:'1- aš siųsiu savo dėdei j Eu
ropą šitas stebėtina-- gyduoles, meldžia 
kaip greičiau prisiųsti.

Su pagarba, 'i/my Varonas, 
".■> Arcii St.. Nevv Britaiu. (,'onn.

tąetns 
kojose, 

nei pastovėti, 
gydytojus ir taip 

y<lu<dii). bet geriiiu

K;rip> I i- ĮK't' kojius
budnina- gavau Reumatizmą 

kad negalėdavau sykiai 

buvau pas keliu- 

n.-mdo jaii v i-okią : 

nebuvo. Malio motina parnešė Deksnio 
Galingą Mostį painiudojau apie ketu- 

ž.innii kur tie baisus 
•o. Ir mano <lrnugas 
p pat išsigydė šono y 

t:ž gyduoles.

llr .Hermy Kent,'’į

rin< s \ kilis ir IH-

sl.niid. •,iini:i i <1 iii z*

J. A:.. L*r«>n t:ii|

.k.iili !< •jinuj. Ačių

iC. IT, inihoii St.

ILirtf. »rd. < ’« HHI.

Nesin.sk pinigų t'k puraš\ k savo adresą ir prisū.isk mums 
šilą kuponą užmokėsi paštininkui, kada gyduoles atneš. 
G VAI? AKCIJA. .Jeigu pasekmių neaplaikysi į 15 dienų, 
pinigus grąžiname. 
Vardas ir pavardė___
No. ir gatvė ..............
Miestas........... . ... .......

Ji

■ J 
r • 
Ji

•
' v. f

Valstija_ _________
DEKSNIS OINTMENT CO.,

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

PASARGA:
r -'■J

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

v
l

REIKALAUJAM AGENTŲ IR AGENČIŲ VISUR

t
-t.

Nesin.sk


su Milton Šills

Telephone S. B. 4000

lietuvis

nemoku

tamsta

manimi

GRABORIAI

Boston

DAKTARAS E1N,M. D.

Pudruota nosis dar nėra Įro
dymas, jog kojos švarios. • -

999099999899909099990909998909000^

kad nemačiau trečio.
Goblin

f DCTVto, ;
Mi*-parduodam tteal&L. musę 
•‘uhole^ule houses*; . geriausios rų- 

ilis, ser- 
flniktuST

JL — Kaip manai ar apsi
moka tekėti už vyro, kuris eina 
darban ryto penktą valandą?

JIS. -— Žinoma, jis bus ge
resnis už tą, kuris grįžta- ryto 
penktą valandą ir nieko nedir
ba!

Panelei, kuri turėdama virš 
30 metų, pasako savo tikrą am
žių — visame kame galima pa
sitikėti.

BILE NE MACHORKĄ
Džiozė: Ar manai, kad yra 

nuodėmė rūkyti?
Džonas: Tas priklauso nuo 

tabako rūšies. — Brown Jug.

NEMATĖ
Mama: Jonuk, kamaraitėj 

buvo trys “keikso” • gabalu- 
kai. Dabar tik vienas tėra. 
Kaip tai pasidarė?

Jonukas: O, ten buvo taip 
tamsu,

PIGI OPERACIJA
Ligonis pilnas baimės klau

sia gydytojo: Ar operacija’ 
būs pavojinga.

daktaras: E, kur čia tau 
bus pavojinga! Ne už 40 do
lerių!—Cornell Widow.

Pnrsiduoda sodas, dvidešimt metų se
numo, Arti tūkstančio vaKinių medžių 
iš kurių oaugiausin yni obelys M ei n 
tosh ir Bahhvln. Taipgi <levynių kam
bariu namas rr tvartas <lel 30 gyvuliu. 
Žemės 230 akru, pusė dirbamos o kitu 
ganyklai: 5000 kortu malkos. Lengvas 
pirkimas. Kas tuoni interesuojasi mel- 
ilžir.m atsišaukti sekančiai: ANTANAS 
ORTNTAS, Cor. Cottage & Cliestnvt 
Sts., Athol, Mass. . K.-11.)

□efamberins ir ehjk- 
bliname pimgus'ant

24 NAUJI NAMAI
South Bostone

Tarp M ir N. Columbia Roafl, Marine 
Rd. ir East Eight Street. prie marių, 
ant kalniuko, kur dideli medžiai vasa
rų žaliuoja.

Jau keli namai yra parduoti ir greit 
• bus visi išparduoti pirm negu palmda- 
voti. Jie ims būdavojami sulig pieno 
jau pabudavotų namu Dorchesteryj.

Dabar proga pasiskirti. Skubinkit 
pirkti, nes bilderis pabodavus taip kaip 
norėsite už $2.500 į mokėjimo.

(Tuos visus natnus bus galima pirk
ti lik per muši}, agentūras.)

DAKTARAI MATO DIDELĮ 
ĮTEMPIMĄ BIZNY, DARBE 

IR RŪPINIMOSI KAS 
PAGAMINA DAUG' ’ 
'7 LIGŲ’

Medikalis Mokslas Dabar Turi 
Gyduolę, Kuri Veikia Labai 

Pasekmingai Tokiuose 
Atsitikimuose

Jei jūsų miegas nėra geras ir neat
šviežinantis ir jus jaučiate nervuotas 
ir nuvargęs rytmečiais, tik nueikite Į 
aptieks} ir gaukite tų naujų gyduolių 
Nuga-Tone. Daugiau negu nfiStetrtnš 
jumis kaip greitai jos veikia. Nuga- 
Tone suteikia'atšviežinantį miegų, stip
rius, nuolatinius nervus, gerų apetitų, 
puiki} virškinimų, reguliarį ėjimų lauk, 
daug entuziazmo, pen ir puiwh. Tos 
naujos gyduolės Nųga-Tone, veikia la
bai gerai dėl virškinimo, užkietėjimo 
vidurių ir tt. Jei jus kenčiate bent nuo 
kurios tų ligų, jųs-tikrai esate sau sko
lingas, kad pabandžius tas gyduoles, 
kaip tūkstančiai kitų kad daro kas mė- 
nesis. Išdirbėjai Nuga-Tone žino gerai 
kų jos padaro tokiuose, atsitikimuose, 
jie privertė visus aptiekorius suteikti 
garantijų ir sugrųžinti pinigus jei jus 
nebusite užganėdintas. jQS_xra Ja|>ai 
m:ilQnio^,v:u.-toti.iy.jss galite SMdž-Vir 
sam’ mėtiesiuf 'goduolių ūž’ (lolffĮ. Re
komenduojamos ir pardavinėjamos pas 
Visus gerus aptiekorius.

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

PAVASARINIAI BARGENAI
SD. BOSTONE—.> šeimynų prie Tlio- 

•ims Pk.. 1 fumaens skiepe. Prašo $5.- 
500,

rx')RCHESTr.R'Y—prie Fields (’or- 
ner. 3 šeimynų, ?4 kambarių su įtaisy
mais. Renda $90. Prašo $7,900. Savi
ninkas išvažiuoja.

BRIGHTONE — 2 šeimynų, nauja. 
545 kambariai. Visi geriausi Įtaisymui. 
Plumberls užgriebė nž savo darbų, da
bar nori greitai parduoti. Prašo $11.- 
500. Tikrai verta Įauginus. ---.

CAMHRIDGE’UJ—netoli sodo. G šei
mynų. 14-15 kambarių, (larndžius ir 
didelis kiemns. Rendos apie $200. Pra
šo $16.500. įnešimo $5,900. Gera pro
so.

SO. BOSTONE—S šeimynų ir krau
tuvė. kampinis namas. Rendų neša a- 
pie $200. I*rnšo $10.500. įnešimo $2.000.

DOKfHESTER’Y—4> Šeimynų, mu- 
ffis; TV-17 knnibarTų: Sū TraršymalaTN^ 
••I mainyti ant 2 šeimynų namo Mutta- 
įma nrbn Hy»te Parke. Prašo $28.*)00. 
Verta.

PINIGAI NESVARBU, nš tnriu kele
tu gerų namų mainais, atpik pnsikal- 

I lieti.. _ ,
INSVRANCR—visokios rūšies, Infor- 

macljos dovanai.

OFISAS ATDARAS VAKARAIS.— 
Matyk: Vlncent B. Ambrose, 255' W. 

,Broa<hviy, Tei. So. Boston 0506-M.

Ofso Telefonas University 7967 
t Bes. TeL Porter 2945-R .

OR. J, EDW«MURPHY 
| (DANTENAS)

A. IVAS
110 Tremont Street,

545 East Broadway 
z South Boston

PAVOGĖ
Nigeriu pryčeris. atsilankė 

pas vieną savo parapijom}. 
Šeimvninkas pavaišino jį žą
siena. Pryčeriui ji labai pati
ko. Bevalgydamas jis užklau
sė š'eimvninką: Kur Tamsta 
gavai tokią gardžią žąsį?”

Šeimyninkas susiraukė ir 
tarė: Matai, Tamsta, kuomet 
Tamsta pasakai ypatingai ge
rą pamokslą, aš Tamstos ne
klausiu, iš kur paėmiai tą pa
mokslą. Tas nesvarbu.

College Humor

| Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausią įvy- • 
g kią, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- 
« . gaištant visa kas dedasi mūsą krašte ir visame pasauly 
| greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”
I “TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- 

N tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- 
® tavos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- 

rimo klausimais; be to, deda įdomią apysaką, eilių, įžy
miąją Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymą ir 1.t, o be 
toj dar kas mėnuo savo skaitytojaftis duoda įžymaus Lie- 

ii tavos veikėjo paveikslą. r
.t.ru;;..Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei<metą, 

gauna priedo įdomią 160 pusk knygą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.” f ,

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- 
šiam penkius. naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
uFjuos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litą, pusei 
metą 7 lt 50c. ir trims mėnesiams £ lt 75e. Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaipLie- 
tavoje. ’ ' .ml.

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

•' '•
jj? • 5 kambariai naujame 3 šeimynų name, 
į gražiausioj prie Franklin l’ark vietoj, 
Fį su ;naujausiais Įtaisymais ir patogu- 
? ' mals. Kreipkitės pas “Darbininkas? 
č S66 W. Broadvray, So. Boston. (I<8)

"Lietuviams galima susikalbėti 
nes randasi lietuvė slauge 

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

Vai.: nuo 9 ryte ikį 9:30 vak.

Daugjife paveikslą! Pasakos," apsakymėliai, eilėraščiai, I 
juokai. Piesos vaiką teatrui. Zinutės iš gimtojo kraš- J 
to it plataus pasaulio. įvairumeliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės, Patarlės, priežodžiai, mįąlės. Darbeliai 
** fr]~inrifr~~,~~~”~a- HtriH T *ilmTiiĘrr tnąjunmuitnir“ ! 
2 dol., pusei metą — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- g 
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius; A. Giedraiti*. ?

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. 1

‘Saulutės” Admiristr^a. J^n^a^ą > H

perkam, parduodam ir išmainom na- $
L ' mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai a

’ *■ kučernes, beke.rnes ir restorantus. In- v
W‘:~ šiūrinam (apdraudžiame) namus nuo v

Ugnies ir nelaimių, taip pat krautu- 8
* 'JrcBą vcs automobilius. Parduodam ang- X 

~ jĮrijgjĮfl lis, koksus ir malkas. Išrasdavojatb
kambarius. Užlaikėme kamaminką, 
arkitektą; padaronie planus dėl bu- 

JnH davotojų ;/užlaikome namtj taisyto- *•
. jus, stogden; '
""t'rikininkūiT

pirmų ir antni morgičių. Teipgi su- 
taikiam legališkus patarimus per sa- 
vo advoi<atą visokiuose reikaluose, 

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

j J- KUPSTIS
&2 WEST BR0ADWAY SOUTH BOStON, MASS.

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373, ----  -

i*i^ yuru Jį; motei 
ipiėgas. kailin.s, ai _ 
'rakandus^ Jmrpetuš. pianus, fono- į 
igntUis, rsidios, ir tt.1. už prteiuamų 2 
[kaina.' Tštygbs lengvoj—pritaiko- <

į39 AVųsliington St.. Boston, Mass. 5
I.- 1 • ‘ i < F < -2
^šituH'kufi6»a» ynu rertaa ii.09 Kaiįfi 

f- ags "’l

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRASIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ
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ŠvJy“™315 BLAIVININKŲ N. A.APSL 
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Kovo 6 d. š. m. 1 vai. pą 
Dietą, bažnytinėje svetainėje, 
432 Wincįsor gt., Cąmbridgej. 
Mass. į vyks Blaivininką N^ 
A.- Apskrities Suvažiavi
mas. >

Pirm. Juozas SvirsJcas, 
Rast. Ben. Jakutis.

Kai rusų kariuomenei pri
trūko šovinių ir bėgo iš Lietu
vos, kareivis, pastebėjęs mote
riškę su pilnii prijuosčių, sako:'

— Ei, bąba! Nenašia potro-! 
ny?

— Taip, taip, ponaitei, aš 
našlė Petrona.

* Valstybes gynėjas. Kun. 
ra Šnapštis (Margalis) yra la- 

[ gyliai sunkiai nusikaltęs: Ak- 
menės.bažnyčioje, 3905 m. 
lapkr. men. 14 d^^"sakyk- 

f ( Ips be galo įžeidė carą. Štai 
jįp žodžiai (skaito) Caro 

gį daugiau, nebusi — jis sėdosi 
; ajat ^kiaulės ir, įsitvėręs uo- 
ę * d^gos, raitas išjojo į girią.” 
T;i ^°» te?1 P31* saKv^^°.b 
įy sudraskė 18 spalio įnanifes- 

o jo vietoje perskaitė 
į; Vilniaus Seimo nutairmus. 

|į>< Kun. šnapštis. Kas gir- 
|V dėjo<mane tuos žodžius sa- 
K kantĮ

, įV. G y n. Štai, liudininkas 
^ Akmenės urėdninkas (vy- 

,|C- rėsnysis žemsargys).
_• Grėdninkas. Taip.

K&č ’ -vi

‘ Kun. §n. Kokia kalba aš
Ei sakiau? .

r.■ «• įįK f - ■ ■*

.. . Urėdninkas. Lietuviškai.
. Kun. Šn. Pakartok, tams- 

mąno žodžius

; Urėdninkas. Aš 
fe ■ Lietuviškai, 
ly Kun. > Šn. Kaip 
Kr mane supratai? !

Urėdninkas. Su 
IV'- stovėjo bažnyčioje viena in-' 

b' teligentė panelė, kuri man 
h vertė, ką tamsta kalbėjai.

Kun. Šn apsti s. Grynas 
Ui melas! Akmenėje nėra jo- 

kios inteligentės panelės, o 
į jeigu ir būtą, tai nesišneku- 

O čiuotą per pamokslą su 
į^BrėdhiDkn. Melas! \
B . Teismas kun. ŠnapŠtį iš- 

teisino, o uredninką, norėju- 
medalio, kažin kur' nifdu- 

fe mė.—11 Šaltinis.”
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