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Sudaužė Pilsudskio 
stovylas

Gali kilti karas Liko be namų, nuo 50,000
75,000 žmonių.

Sąryšy su * gudų areštais 
Lenkijoj, įvyko komunisti
nės Gudijos miestuose de
monstracijos ir mitingai. 
Mitinguose buvo reiškiama 
protestai prieš Lenkijos val
džios elgesį su gudų veikė
jais. Buvo reikalaujama 
paliuosuoti vakarų Gudijos 
tautas iš lenkų jungo. Mins
ke įvykusiame mitinge, po

vo Postreiterio, karo tarv- 
bos pirmininko Kalnino’ ir 
buv. lenku seimo atstovo r* - .
Kochanaičiaus, minia žmo- 

‘ niu šaukdama: “mirtis Len- 
.■•Ą ■’ .> - :: ' ■ .. ■ . -

KIEK ŽMONIŲ LIETUVOJE

kijos buržujams, tegyvuoja 
karas su Lenkija!” sudras
kė Lenkijos ir Anglijos tau
tines vėliavas ir sudaužė 
Pilsudskio ir anglu kara- 
liaus stovylas, kurios tam 
tikslui iš aukšto buvo pada-», 
rytos. Pq to minia vaikščio
jo miesto gatvėmis, dainuo
dama internacionalą ir ko- 
liodamZ*Lenkiją. Karo va

dovybės buvo įsakyta taip 
pat suruošti mitingus atski
roms kariuomenės dalims. 
Raudonosios armijos karei
viai taip pat balsavo už ka
rą su Lenkija. Kareivių mi
tingai buvo lydimi giedoji
mu internacionalo ir šūviais 
J viršų.

VOLOGDA, Rusija, ko-
• • * * ,

vo 10. — Dvidešimts septy
ni žmonės sudegė kaimely 
šiaurinio Dvinslęo kintamų

.•T *■

paveikslų teatre kilus gais
rui. Apie 40 žmonių pra
puolė. ' I

Gaisras kilo apvaikščio
jant Moterą Tarptautinio 
pasiliuosayimo dieną, nu
puolus aliejiniai lempai.

Daugiausia žuvusiu mote- 
rvs ir vaikai.

KINIEČIAI NUŽUDĖ SUIM 
TUOSIUS BOLŠEVIKUS

KINIEČIAI NENUSIGAN-, 
DO RUSIJOS

V1ENNA.

Respublikos Prezidento ak
tu pulk. Velykis pakeltas į 
generolo leitenanto laipsnį, 
gen. štabo majoras Plecha
vičius į pulk. Įeit, laipsnį, 
pulk. Grigaliūnas-Glovackis 
i gen. Įeit. laipsnį ir 2-jo

. NEW YORK, N. Y. — 
Pranešama, ’kad ' lietuvis 
Sbarkev-Žukauskas ir Ma- 
loney kumščiuosis gegužės 
19 d., kad prasiskynus sau 
kelią į kumštynių rungty
nes sųi čampionų' karalium 
Gene Tunney.

Sharkey - Žukauskas su
pliekė McTigue, kovo 3 d. 
New- Yorke. ’ ■'

pešt pulk, vadas- puJkr-leik-ĮP- 
Petraitis į pulkininko laįps 
nį.

HELL NORI PAVARDE 
PAKEISTI Į HALL

OREGON CITY, Ore. — 
Otto Heli, kuris atvažiavo į 
šią šalį iš Vokietijos, išsiim
damas pilietybės popieras 
pažymėjo, kad jis norėtų 
Į^rmainytį.savo pavardę į 
Hali. ~ Jis sako, kad labai 
dažnai jo draugai vartoja 
tik pirmą raidę jo vardo ir 
adresą.

PADIDĖJO LIETUVOS 
EKSPORTAS Į ANGLIJĄ
Mūsų produktai randa ris 

didesnę rinką Anglijoj ir 
dabar jau Anglija .jnūsų 
eksporte užinM ąptrą rietą 
po Vokietijos. 1926 m. sau
sio—spalio mėn. prekybinė 
statistika rodo, kad į Vokie
tiją buvo eksportuota 44% 
visų išvežamų prekių, o į 
|Angliją'—25%, pernai per 
!tą laikotarpį į Vokietiją bu- 
Jvo išvežta 53%. o į Angliją 
— 22%. 1925 m. Anglijon 
išvežta prekių už 44,421,300 
litų. 1926 m. — 51,982,000li
tu. -

;ia slap
ta pasiuntė kariuomenę ir 

viefią Įš didžiau- 
sapdėliūs, kurie

policiją j 
siu ginklų 
buvo nuosavgje? privačios 
kompanijos, irišyeže visus 
ginklus ir amuniciją į val
džios sandėlius.. :' JA

Ta padarė -dėlto, kad so-

renis ‘btivd beorganrzuoją' ar
miją ir visą eilę kruvinų su
kilimu.

MOTERIS SU $1,380 MIRĖ 
BADU

• PORTLAND, Me. — Mo- 
eris Elizabeth Doughty, 70 

m. amžiaus, mirė1 badu. Be- 
frYlralm- 

žius, rasto bankinė knygu
tė, kur ji turėjo pasidėjusi 
$1.380. Taipgi ji turėjo 
drabužių vertės $1.000.

PHILADELPHIA.—Hin- 
dusas apsivilkęs baltu plo- 
ščiu ir turbanu kreipėsi į 
vedybų leidimo biurą čia ir 
rodydamas į mažą paauk
suotą skrynutę, kurioje jis 
turėjo supylęs pelenus savo 
būsiančios žmonos, kuri mi
rė ir buvo sudeginta, prašė

13 vestuvininkų jau mirė, o
12 slinkiai tebeserga

Pasak spaudos žinių, Rek- 
mievščiznos kaime įvykusi 
baisi tragedija su visais vie
nų yedybų iškilmių • daly
viais. Ūkininkas, pas kurį, 
vedybų iškilmės buvo kelia-

“Mudu draugavome su 
ja,” jaunikis pasiaiškino,” 
bet buvo sutarta nesiženyti 
iki šiai dienai. 'Sulig mūsų 
•papročių, nežiūrint, kad ji 
mirė, galima ženytis sų šio
mis žemiškomis liekano
mis.”

“Bet yra didelis skirtu
mas sulig mūsų papročių,”
atsakė raštininkas ir prava- (lengviau. Denatūruoto alko- 
rė Hindusą, rh^io pirklys suimtas. E.

LONDON? — Maršalas 
Chang Tso-Lint Mandžūri- 
jos karo galiūnas, Įsakė nu
žudyti visus Rusijos nelaįs- 
vius, išskyrus žmoną Miko 
(Maušos) Borodino. kuriuos 
pagavo ant laivo “Pamint 
Leniną” (Atminčiai Leni
no). • . ' ‘ M

Sakoma, kad (kiniečių ir 
misų komunistai vežėsi daug 
raudonosios literatūros su 
tikslu pagelbėti kantonie- 
čiams, su kuriais maršalas 
Chang Tso-Lin mušasi.

Pramanoma, kad šis Įvy
kis gali sutraukvti visokius 
ryšius tarpe Rusijos ir Pe
kino valdžios.

Rusija griežtai reikalavo 
paliuosuoti suimtuosius-bol-įti karo mankštose., Tuo bVi

RADO SAVO VTRA J 
KAPUOSE

CHICAGO, III. — Tūla 
ponia Seott. operos daini
ninkė, įėjusi į skiepą Šv. 
Antano kapinėse, New Or- 
leans, ir rado kūną savo vy
ro. kurio ieškojusi per 24 
metus.

Po vardu William B. 
Vietor jis gyvenęs New Or- 
lean§_Jkaipo mvsterikas. Jis 
buvo pasekmihg&š *Tealesta- 
iininkas? bet delei jięžinomu

VARŠUVĄ, Vietos spau
da rašo, kad Lomžos apy
gardos teisme pasibaigu.<52 
komunistų byla, kurie buvo 
suimti, likviduojant komu
nistines organizacijas 1925 
metų pabaigoj ir 19Ž6 metų 
pradžioj. 11 žmonių nuteis
ta kalėti. 36
penki dar prieš bylų paliego 
Į užsienį. E. . . •

išteisinti, o

priezašeių pasidarė sau ga 
1a.

mos, nupirkęs pas slaptų al
koholio pirklį gana daug de
natūruoto alkoholio ir juo 
pavaišinęs savo svečius. Ant 
rvlojaus-visL svečiai susir
gę.-- Apie tai buvo praneš
ta-valdžiai. bet kol ji su ap
skrities gydytoju atvykusi, 
13 svečių mirė. 12 dar ser
ga labai pavojingai, o kiti

STREIKAS MEKSIKOJE

MEKpCO. CITY — 
streikavus i 
simpatiiatorių skaičius vis 
didėja. . .

. ■ i • i*Kol kas susirėmimų nėra, 
bet pramonė'kenčia, nes ne
galima susisiekti. ♦

___ ,, — Su- 
gelžk0ieė renis,

TOKIO. — Kovo 7 džfr* 
nos vakare Įvyko smarkus 
žemės drebėjimas. Tūkstan
čiai žmonių liko be pastoges 
ir be duonos kąsnio, ku- 
riems būtinai reikalinga 
greita pagelba. Spėjama, kad 
žuvo apie 5,000 žmonių^ 

2,000 žuvu- 
Pranešama, kad 

nuo 50,000 iki 75,000 žmo
nių liko be namu didžiau-* 
šiame varge.

Katalikų kunigai ir šiaip 
žmonės visokiais būdais tei
kia pageliu nukentėjusiems 
nuo žemės .drebėjimo.

LONDON. — Praneša, kad
Maršalo Įsakymas išpildytas žuvo apie 
nepaisant Rusijos protestų Ligšiol surasta 
ir reikalavimų. Sušaudė tris ,sių žmonių, 
“Borodinos” draugus, su 
imtus ant laivo “Pamiat Le 
nina.” kaipo komunistus. ■

Visoj Rusijoj esą 1,270,- 
000 kariuomenės. Bet tik 
dali§ kariuomenės yra akty
ve, kiti, laikomi atsargoj ir 
priversti nuo vieno iki dvie
jų mėnesių kasmet dalyvau-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SUV,
VALSTIJOSE

CONCORD. N. H.—Ko- 
vo 8 d. žemės drebėjimas# 
kuris tęsėsKB minutes, pa- įj 
kratė namus ir prikėlė gri*' < 
ventojus iš. saldaus miegų, .". 3 
• Nesugriuvo nė vieųasna^'

gu
ja turėsianti už tai atsakyti, 

į Borodin’as buvo Kanto- 
niečių patarėjas ir vedė ko- 
Imunistišką propogandą. Ru
sija neprisiima ^Borodino ir 
sako, kad tai ne jų žmogus. 

> Laivas “Leninas” nuga
bentas į Itankov prieplaur 
ką.

i Nors iš pavardės. Borodin 
būtų rusas, bet tikrai jis y- 
ra žydelis “Irkis,” o ne 
Michaęl ir jo pavardė Grw- 
zenberg. Jis gyvenęs Chi- 
Icagoje ir buvęs Amerikos pi
lietis.

NAUJĄ BILIŲ -
Darbininkėj moterys or

ganizuojasi visoje Massa- 
chusetts valstijoj, kad pa
smaugus įneštą Senate 06 bi-1 
lių. kur nori modifikuoti 481 
vai. darbą dėl moterų. s

Matyt, darbįninkų engė
jai pasiryžo moterys pa
versti vergėmis. Dar jiems 
negana, kad jos dirba po 48 
vai. savaitėje, bet būtinai 
nori padaryti po;10 vai. die-J 
n o j e.
; Darbininkai turėtų smar
kiai užprotestuoti prieš šį 
lunų, nes Jaujas- įstatymas 
yra pavojingas sveikatos ir“ 
geroves žvilgsniu, r 
.. Be tnr darbininkai (ės) r ■ > •
turėtų sueiti vietos senato
rius ir atstovus ir juos įti
kinti, kad toks įstatymas 

| darbininkams žalingą*.

l '“z"
i * *«e- ?—

mi- tvvės tarnybos pėstininkų ir 
560,000 atsarginių pėstinin
ku kareiviu.

Kavalerija, kuri nebetin
ka šių dienu karams-,-suma
žinta 80.000 vyrų. Be to vra 
860 orlaiviu.

patvino vanduo.
Drebėjimas prasidėjo 11:0& 

vai. vakare.
Sis drebėjimas buvo jau-1 

čiamas-apio._16 mailių nuo 
sus bolševikuojančius darbi- 
Šios vietos.

ALBANIJOS DIKTATORIS

VIENY A."Pranešama, 
kad Albanijos Respublikos 
prezidentas, Ahmed Bey To
gu figūruoja ant pašto ženk
lų ir turis karūną.

! Spėjama, kad toji maža 
valstybėlė virs karalija.

KALBĖS A. F. KNEIŽYS. LDS. Sekretorius ir “Dar
bininko” redakcijos štabo narys apie darbininkų reikalus 
čia ir Lietuvoje ir-abelnai apie Lietuvos politinę ir ekonoy 
minę padėti. —**■ —

Dabar tokios prakalbos lietuvių kolonijose kaip tik rei
kalingos. kad paskleidjis teisingas žinias apie Lietuvą ir 
darbininkus.'—_..—  . J-5?** I

LDS. New Yorko ir New Jersey Apskričio p:
maršrutas ii3 ks Ym am ose- Vietosite'’ č

Kovo 13 d. taoj po sumos, New York City X
Kovo 13 d. 3 vai. po pietų, Bayonne, N. J.
Kovo 14 d. 7:30 vai. vakare, LDS.. 12 kp., Brooklya, N..5Y 
Kovo 15 d., 7:30 vai. vak., LDS. 10 kp., C. Brooklyn,N.į. 

Kovo 16 d., 7:30 vai. vak., LDS. 18 kp., Paterson, N. X»-’
Kovo 17 d., 7:30 vai. vak, LDS. 14 kp., Nevark, N. J.
Kovo 18 d., 7:30 vai. vakare, LDS. 16 kp.. Elizabeth, N. J. 
Kovo 19 d., 7:30 vak vak., LDS. 73 kp., Linden, N. J h
Kovo 20 d., tuoj po sumos, LDS. 15 kp., Harrison, N. J.’.
Kovo 20 di, 7:30 vai. vakare, Jersey City, N. J.

LDS. kuopų valdybos ir kolonijų veikėjai išgadinki
te šias prakallres kuoplačiausia. kad visi turėtų progą iš
girsti svarbių ir naudingiejinių.

Maršntto rengimo komisija ši laiką rado tinkamiau* 
siu prakallioms. .f

Apie Lietuvą šiandien kalki visas pasaulis. Kalba i* 
mūsų nenuoramos raudonieji bolševikai ir sandariečiai*. 
Tad šiose prakalbose išgirsite, ką Lietuvos valdžia daro su 
darbininkais ir už ką suašialė keturius raudonuosius bol
ševikus : Ar Lietuva padarė sutartį su Lenkais dėl Vilniaus; 
kas yra fašistai ir ką jie veikia* ką reiškia profsojūzai ir 
raMiečiai-liaiuliuiuJ^ū ------------- — — • ___ •

Visi sueikite Į rengiamas prakalbas, o nesigailėsite.
P. S. Jei dėl kokių nors svarbių priežasčių paskirtoj 

dienose negalėtumėte rengti, tai skubiai duokite žinią ap* 
skričio komisijai adresu: A. KAŽLASį, 54 Libertv St, 
Newark. N. J. Telephone Mitcheil 5612.

.Voršr/de iffngimA KamiMj*.

1



Penktadienis,Eu- '. i
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ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPu 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

’ Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės s<f vi
suomenę susiartinimo idėja, priva
lo pžsisakyti kai girių laikraštį—

Lietuvos Duktem Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausior 

Vaidybos Antrašai

Pirmininkė — J ieva Marksienė.
623 E. Eighth St., So. Boston, ilaa^. 

Prot. Raštininkė — Ona SlaurienC,
443 E. 7th St, So. Boston, Mana. 
Telephone South Boston 3422-R.

In. Raštininkė — Bronisiava CiunleaS,
29 Gould St.. W. Roshury, Mase. 

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

•fvarkdarS — Ona Mlzgirmenė,
1512 Colnmbia Rd.. So. Boston, Mass, 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
anrrę. utamlaka kiekviena mėnesį 
7:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj,

Visais ė r-jos reikalais kreipkitės , l>aS 
protokolu raštininkę laišku ar telefonu.

* * • • . - , • . ’

SUIMTAS BOLŠEVIKŲ 
ŠNIPAS "

ALYTUS. Nesenai labai 

nepaprastai—laivu—suimtas

Joseph Vaičkus
lo colių, kaina 75c.

I

ffUDENTŲ aHfČAC DĖL 
LAVONŲ

- Pusantro mėnesio tmkų 
ginčas tarp studentų nežydų 
iii žydų - dėl naudojimosi 
mokslo reikalams lavonais. 
Studentai nežydai nepaten- 
kyti žydų netaktingu elge
siu atliekant plakti kos dar- 
bus prie lavonų ir turėdami 
gyvoje tą aplinkybę,’ kati 
žydai savo lavonų mokslo 
Tftkalams neduoda, buvo pa
statę žydams silygą pašriTi- 

’ pinti atatinkamą skaičių sa
vo tautybės lavonų. Kilo ne

gi susipratimas. Dėl ‘tos prie
žasties mokslas buvo nekuri 

r- laiką sutrukdytas. Dabar, 
Universiteto senatui išdir
bus fam tikras lavonų tieki
mo mokslo reikalams tai- 
.sjrkles, šis ginčas baigtas.
&į-t. -- ---------------------- ,i —7 » •

BOSTON’O DRAUGI# 
VALDYBŲ ADRESUI 

_A— --------- ... ~ 
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“tavor- 
Įšeių”)- šnipas, kurs buvo 
specialiai atvykęs Į Alvtų 
ptišnipinėr^kai iuotnenėje. Į - 
domų, kad tas šnipas yra u- 
niversiteto studentas techni- z
kas Milčius. Jis prieš atva
žiuodamas parašė laišką sa
vo (Mariampolės realinės 
gimiijizijos) mokslo drau
gui. Alytui stovinčio pulko 
karininkui: laiške jis savo 
tiesioginio tikslo nepasakė. 
Karininkas ji pasitiko.Alil- 
č-ins. išlipęs iš autobuso, tuoj 
atidengė savo planus: ėmė 
klausinėti karininką, kokia 
nuotaika kariuomenėj, ar 
daug nepatenkintų kariuo
menės kilojimais, pervers
mu. naująja valdžia ir tt. Pa
galiau. klausė, kokia kari
ninko nuomonė dėl viso to. 
Karininkas- atsakė, kad jo 
nuomonė orinti tokia. j#g p. 
Milčius reikia areštuoti, 
karininkas atidavė šnipą po
litinės policijos žiniai.

Tai gražus pavyzdys, koks 
turi būti karys — tėvynės 
gynėjas. Tėvynės meilės 
jausmas jam brangesnis už 
bet kokį asmenišką jausmą. 
Šis pavyzdys dar aiškiai ro
do. kad yra mūsų valstylies 
viduje kažkokia juodo.jT^jė- 
ga.,kuri prie kažko rengia
si patanisėj. Svarbu ištirti, 
kaip toli ta juodoji ar rau
donoji jėga yra išplitus ir 
kurias yaldžuLsiąsiąs parti
jas ji turi apėmusi. • .

Tas faktas rodo, kiek dar 
reikalinga valdžiai budrumo 
ir griežtumo.

.NEAPYKANTOS VAISIAU-
KIBIAI. vra kelete ilx,1Sevik,) (,,r ’,} 

kurpiu-1 Žinoma,, .mažame 
mįąstpįyje mažą kas tenu- 
plėšia batų ii; maža kas ne
ša - taisyti. <Trūksta kur- 
piairts darbo. Klupiai Ade
nas antram pavydi ir bara
si. Žodis po žodžio susiima 
Įr į . k rūtines. Vieną kartą 
taip atsitiko — kurpius pri
mušė kurpių. ^Primuštasis 
skundžiasi policijai, kuri 
kaip tik tuo laiku buvo Ku
žiuose, ir pasako, kad ten ir 
ten yra jau senai ieškomas 
piktadarys. Buvo naktis. 
Policininkai atėję Į-inirody- 
tąjį butą prašo Įleisti, bet jų 
neleidžia, ir liepia eiti prie 
lango pasirodyti, ar tikrai 
čia jM)li(«ninkai. Policinin- 
kai bijo eiti prie lango, 
įkad Į. jus nešautų. Jie iš
laužia duris, o Įskųstasis 
kurpkis. išlindęs pro stogą, 

inubėgo vienmarškinis i A- I 
imaliu stoti'. Pasisako sto- 
I . . .....

Orth<n>lunru- I ictrohi Jioutbinurija AoĮ 7-3 —
SHiaio -J

Orthophonic Victrolą sykiu su Radio 
Jau geresnio dalyko muzikos ir pasilinksminimo nėra dėl 
visos šeimynos. Nueik pas artimiausią Victor pardavėją 
ir tegu jis parodo šį žavėjantį instrumentą, ir tegu paaiškina 

kaip galima įsigyt. - ’

Ir Nepraleisk šiuos Naujus Victor Rekordus!

K

LIETUVOS OBUOLIAI 
ANGLIJOJE

Lietuvos. Konsulato Lon 
done propaganda deltai rei-ities vii-šininkui. kad jį ap- 
kalingumo bandyti ekspor
tuoti Lietuvos vaisius Į An
gliją, pradeda duoti šiek 
tiek.vaisių. Pernai, lapkri-

P čio mėuesĮ, jau buvo iiiėgiu- 
. ta siųsti lietuviškų obuolių

į Angliją. - Vienoje partijoj 
buvo atvežta 80 dėžių po 56 

—-^vąrhu. ITž dėžę buvo gauta
a.pie 7 s. 9 d.—8 š. (aipie 19 
lifii). Šitų obuolių daugu- 
nSas buvo parduota Birmin- 
gąme. Ypatingai gerai par- 

g šyUyinejo miišii taip vadi- 
_ narnos ^Mitanovkos.”

--- --- 1—--
GRM>A8 LIETUVOJE

• -“7 i,.

Į).el gripo epidemijos už
daryta visa eilė jnokvklu. 
Kaune mokslas nutrauktas 
10 dienų visose pradžios mo-

- 7 -f• *-.K.
T r

stojo plėšikai. Vienas tar
nautojas. stoties viršininkas 
ir pats kurpius pasiėmė 
brauningus, ateina suimti 
plėšikių bet randa policinin
kus. Kad policininkai būtu 
pamate ji bėganti, be abejo, 
būtu nušovę. Mažai trūko. 
kad_delneapykantos būtu ir 
galva padėjęs.

I

Piršlio Daina 
Knygnešio Daina

No.

Vai Ku-Ku
Oi Tu Žirge, Žirge

No.

Gražios Mergos — 
Miela širdžiai

No.

7.nm
Jonas Butėnas

S’r. Vincento Lietuviu Choras 
78992. 10 colių, kaina 75c.

Jau-Saulutė Leidžias
Verda Boba Kukulius ,šr. Vincento'Lietuvių Choras 

No. 78993. lo colių, kaina 7 5 v.

Čigonų Meilė—Valcas
Mylimoji—Valcas

Sari—Vdlcas
Sapnų Valcas T amt aut. Koncertinė Orkestrą

t No. G.S7SB. 12 colių, kaina $1.23
...

v Victrolų Katalogas Reikalaujantiems Siunčiamas Dykai 
’ Vartok Victor Adatas } . "

Vietrolos visokiu prekių ir didumo. su arba 1** Radiola.
mielu noru parodys visokius

Tavutaut. Koncertine Orkestrą
No. 68783. 12 ęolių. kaina $1.25 . ..

»

«

KUOM UŽSIIMA MŪSŲ 
ŽYDAI

Vasario 7 d. Kauno gele
žinkelio stoty 4 vai. p. p. po1 
litinės policijos buvo nulai
kytas Įtariamas asmuo. Pa
tikrinus dokumentus, pasi
rodė sulaikytojo esama Gir- 
Š<> Geiferio, gyvenančio Kau
ne ir supi*rkinėjapčio sidab
rą. Pas ji rasta 494 rusu 

........ .... ............. ......ii (svorio 
11 klg.) ir iš Berlyno laiš- 
kasv kuriame rašoma apie 
anksčiau gautus iš jo 20.000 
klgr. sidabro. Leidimo su
pirkinėti sidabrą suimtasis 
neturėjo, .lis perduotas ge
ležinkeliu policijai.

kyklose ir daugumoje vidų- «H-ibriiiiai - rubliai 
rinių ir aukštesniųjų.

Provincijoj pradžios mo
kyklose mokslas nutraukti 
leista inspektoriams susita
rus su gydytojais, kur serga 
bent trečdalis mokiniu. Šiau
liuose 7 dienoms visos mo- 
kyklos. Girdėti kad Rasei - 
nių apskrity uždarytos 9 

dl>£.__ ViMliski<> - 8.
L (ei iipasiTi beria -

moji šiltinė), kitur pavienių , 
mokyklų^ bet nepranešta. 
Vidurinių ir aukštesniųjų 
mokyklų uždaryta Šiauliuo
se. Panevė/.v, Ilakiuos, Ma- 
rpEiinpolej ir k. kasdien gaiu , 
narna pramšimų apie nau
jus uždarymus.

NAUJAS TABAKO IR PA- 
. jeiROŠU TJiBBJKAS-^—

šiomis dienomis Al. N A” 
simakis (Mišku gatvė No. 
10) atidarė liaują tabako ir 
papirosu fabriką. Išdirbi
niu skonis panašus i prieš
karinio tabako skoni.

/

Pardavėjas su 
Tėnryk juusą firmos žyme. ■

VICTOB TALK1SG MAOHINE tOMEANV 
f ’ l

V ;

The New • 
Orthophonic

PADARĖ PELNĄ

MANIUŠIAI. Gruzdžių 
vai. Čia vienas ūkininkas. 
S. G. užsiima linininkvste.> * 
1925 m. turėjo išnuomavęs 
apie 7 hektarus ir apsėjęs 
linais. Sakėsi turėjęs pelno 
p<> 1.50(1 lt. nuo hektaro. 
Praeitais (1926) m. taip- 
pat turėjo išnuomavęs Įvai- 
jjLLts£_yi etose. _apie_2oJtekitu 
ru. bet dėl šlapio rudens ir 
dėl žewb-kainibl>nttw^4£-až>i

į 
J

Dzinguliukas

į IEŠKAU PASKOLOS

Ieškau pikolos apie $1,- 
500. Duosiu vekselius arba 
------ ' •• , Turiu

ir-savo nejudinamą turtą — 
Nuošimčius mokėsiu 

sulig sutarties, didesnius ne
gu Amerikos bankai. Skdli- 

biitais jau nebe-j11,1 tikslas, ūkio kultūros
Smulkesnes žinias, 
manantiems pa- 
Tarpininkavinmi

miestas SPARČIAI 
AUGA

ŠIAULIAI. Šiaulių apie- 
liiikėj prasimanė alų dirbti jir kitokią garantiją, 
iš cukraus su apyniais ir<~”~ -----1---
be apynių. Degtinės bravar-j ūkę. 
ninku jaįfnesigirdi. y ' .

Šiąulių Umiestas sparčiai ' 
plečiasi: siu mumuo j<(-u w- < 
ra vargo. jGuhernijos dvaTo pe^lnu’- 
brtikas išdalintas į sklypus. |«uteik.srti 
iniesto praplėtimui. Jau a- !skolinti._ 
pie tnvd^i sklypų apstaty- galėtumėte paskirti lamstos 
tą namaf^ "Sklypai taip su-‘ patikt

‘ i' I t
‘Karys” rašo ne tik apie Įvai

rius'Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
.ir iš užsienio..

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro la^iniįiio raštų, 
Įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. 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, kaip jos gink

luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus 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 troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, Įvaireny
bių, juokų ir t. i.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai- 

’ tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Kari,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.

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

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

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, spalvuotą sienini Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šią dienų.

‘'Karį” redaguoja pulk. įeit. 
.Burokas.

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso-
■ mybės Aikštė, “Kario” Redakci

ja.

Pirmininkas — M. žioba,
539 E. Seventh St, So. Boston, Msua 
Telephone South Boston 3552-R. 

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

Prot Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Pk., South Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, M&ss 

Tvarkdarys — 1. Zuikis,
7 IVinfield St.. So. Uoston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą va- 

~tandą po pietą, parapijos salėj, 492 BL 
Seventh St. So. Boston. Mass.

, — —--------- —

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

Pirmininkas — Jonas A<lomavl<3us,
280 E Strect, South Boston, M;:ss>— 

Vice-l’irmininkas — Povilas Kuka,
95 C Street, South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas,
450 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis,
127 Bovven St.. So. Boston, Mass. 

Kasierius — Andrius Zalieckas, _____
611 E. Fifth St., So. Boston, Mass.'- 

Maršalka — Kaz. Mikailionis,
906 E. Broachvav. So. Boston. Mass.

D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnsinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 VTashington St., Boston, 
Mass., 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau- 
Rijos pritašyti. S

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

So. Boston, Massr

čuyrnrirį- ar-Įstaigą-
]ilanuoti kaip tinka miesto Lietuvoje. . Norėčiau t111’/***

* * $ i* I i lYiiriLMLaiintiiBKiAifl

į'-'

Draugijos." 
mibiais pagrindais.

,nk E. Campbell, 14 mėtą-va &s rašosi* ant aplikacijos, 
snlig kurios jis apsidraudžia vienu milijonu dolerių: Tai viė- 
nintėlis vaikas pasauly apsidraudęs ant tokios stambios sumos.

* -F

praldet in įtri.' ( hitves su j drrg*~ Jlk'Lšu- jloiaLČvlityKi -
tos su- senomis miesto gatvė-r 
mis. Šiaulių mieste projek
tuojama praplėtimas semi jų 
gatvių. Pakraščiais miesto 
kolitas naujų pravedama. 
r f i k t rū kšta gatvekai-ių r
Šiauliai didžiausias gelžk 
lių m»izg?is Lietuvoje, nes 
sueina 5-kios gelžkelįp ša
kos. pridėjus Panevėžio ir 
Telšių susidaro 7-nios.

Ūkio produktų supirkinė
jimo kojieracijinės įstaigos 
Šiauliuose bi'veik apmirė. 
Užtat privatūs pirkliai, žy
dai, begėdiškai išnaudoja 
kaimiečius.

Dabar steigiamos naujos 
koperae i j i i lės ‘i Č k i ni i ikų 
Draugijos.“ grynai ekoim- 
iniBiais pagrindais. Ojfiki- 
nii<kų sąjunga visoj_LietUi 
Voj pasilik* tik politinė 
(pirniiaii-^mvus ~ politinė 
ir ekon^ninė).

Pzi'ngaliukai
i ■ ■ . . - f—“i

Kas nemato, kaip stebėtinai su
sipynė mūsų likimo idūlai? Dažnai

vinis katalikais. .Šiauliai. 
Vilniaus g-vė No. 253, J. 
Stasiuiis. id. A. Sikaraus- 
kni. ...

Pirmininkas — Jonas Jaroša,
225 L Street, South Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — L. švagžūys,
111 Bovven St.. South Boston, Mas& 

Prot. Raštininkas — V. Mickevičius,
405 Thinl St., South Boston, Mass. 

Finansų Raštininkas —: M. šeikis.
366 IV. Broa<lway. So. Boston, Mass. 

Iždininkas — V. Balutis.
36 Mercer Street, So. Boston, Mass. 

Maršalka — P. I^ančka.
393 Fifth Street. South B<

Draugija laiko, susirinkimus kas antrų'' 
nedėldieni kiekvieno mėnesio 2-rų . 
vai. po pietų. Parapijos Salėj. Septin 
ta Gatvė, South Boston. Mass.'

Kiek tai būtų nepaprasto džiaugs
mo visai jūsų šeimynai ir kaip ma
lonų siurprizą jūs galėtumėte pa
daryti savo giminėms Lietuvoje, 
jeigu tik jūs užsirašytumėte iš 
Lietuvos sau ir savo mylimiems 
pažįstamiems Lietuvoje gražutėli 

dvasinio turinio laikrašti

ŽVAIGŽDĘ”
Kiekviename “Žvaigždės” 

mtiyjApilua Įdomūj apsakymuLiij. 
dvasią žadinančių pranešimu ir ži- 
nitt iš; _______ ____________
Sšeteo^apieųMiūkūritną Įa&tr-svrrr— 
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsivertusiuju stab
meldžiu tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama daug rimtų nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
• laug atsakymų i pačius įdomiau
sius skaitvtojų klausimus ir tt.
“Žvaigždė” išeina kas mėnesi. 

Ja leidžia Tėvai Jėzuitai Kaime.
Kaina: gerb. Amerikiečiams — 

10 litų Į metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “žvaigždę” me
lams mokama 8 litus, pusei metu 
4 H. .

Adresas: “Žvaigždė.” Tėvų Jė
zuitų NAmai, Kaunas, Lithuania.

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi- 
rųpinkit, kad Sušvistų ties jūsų pa- 
stogėmis laikraštis -“žvaigždė!”
------------- -------------------------------------

nu-

iri-lžke- JURGEŽERIAI, Kalva
rijos v. Jurgežerių “Pava
sario" kuopa š. m. sausio 24 
d. neteko vi-nos savo Idėjos 
Draugės, J ui. Pauliukony- 
tės. Velionė tesirgo puškėti 
virtos dienos. 26 d. palai
doti į kaimo kapines 
rinko gražus Įuiivlis jniva- 
sarininkų ir artimųjų. Prie 
kajM> kun. A. Kebtartm 'fAMLv(HU
savininkų ir artimųjų

»

susi-

Prie

? i-

sakė pamokslą, g V. ^d^elis 
atsisveikino- pavasarių ii ik u 
vardu. Velionė įnirę aprū
pinta Šv. SakranĮuitais Bu
vo dą rbšti.J r enatginyj kuo- 
pos darbininkė,, visa siela 
atsidąyu^i numy^ėtieTils ide
alams —į- ••Jlievui ir Tėvy- 

M i rė vi są i jmt i keta i 
pačiuim‘ jlpmatvt^ žydė

tu ^4‘liirtus. 
yftttgrttrs sie- 

. 'kurį ji

Įdomiausias’, pigiausias ir 
gražiausias dienraštis “Rytas’ ’

Straipsniai riniciausiųjų mū
sų rašytoju, daug Įdomių Lietu
vos ir viso pasaulio žinių___ .1

TA I^PO GYDYTOJO '“’ 
PEILIO

.Urs. H :i H tiek iš E. 
lUirotiglr Str.. Mebiiklin- 
g:<: išgelličla nuo <»]wr:t- 
cij«»>. _Su.vuilč -įiriiiį jos 
ėjimo j ligonine, ilmusv 
p.-Unrė. kad imlų genis «. 
gyduole* nuo kirmėlių. 
Tą pmlarė. Pasiuntė į 
l’itt>burgh <lel gydnolią. 
kurmis ištlkrųjų jai daug- 
p:;gell»ėjo. J dvi valan- 
<las apleido, jos kūną 
įhsIų kirmėlė, kuri bai
gė ėsti jos sveiktrtų. Sir

go jier 5 ir.eitts ir nei jokie gj<lx tojai 
;iei tryiltiolės negt-lliėjo. l»alwir jnueias! 
k«»sveikiaiisi:i ir Į savaitę laiko Mrs 
IlaUU'k virši.jo 15 svanj.

Tūkstančiai s.-fgatičių moterų ir vai
kų l»e gerų pasekmių gydomi nu* {vai
rių ligų, o tuo taniu Jų tikra -ligos prie- 
žjistis yra tai tu biatiryl*' kirmėlė. Tik- , 
ri tos negalės tenkini yra tai Išėjimai 
tos hianryliės dalelių. Tai blattrybel at
siradus tniogus netenka apetito, o kar
inis apsireiškia vilkiškas apetitas, lie
tuvis latnjm apvilktas. Mn rėmuo, 
skaustą strėnos, sąnariai Ir kojos, gaivu 
skausta, svaigsta, alpsta, tuštuma vhlii- 
ritr<wę. Apsireiškia randai apie, akis. 
kunaKhpskrltal nusilpsta. Vltluriuose . 
jaučiasi sunkumas, išpūtimas, kartais 
JailėiH'l lyg kas Iš pilvo slenka J vMb- 
rius. Vėl jaučia'! lyg kad kas slenka 
-linkui gei ktė<. I.lgimfu tslu be-
terkn uormslln svorio, turi blogą kva
pą. nuolat splnnja. neturi jolrfna am- 
idcljos. Jokio nona veikti, visada tln« 
gus. Tos hinurjhrs bunnnčios o(» |»čt!y 
Ilgio. nenMai yra nitontarto priežasti
mi. Kunrmx JI in»n slinkti j gerklę, lai 
kartais ji fniogų gali pasmaugti. Pn- 
šitllitk tą Mnurybę kiiogreičtatbda. Nu
sikratė k jo* pirm negu ji visiškai su- 
ardys tavo sveikatą. Aisląsk $10.48 nt 
gydytu* faivtnn'n. J»n nori tikrą Ir ffnet- 
tą imslgjdyntą. l.-txlan šiaip jau svei
katai nekenkia, nepokenks. Jei kirmė
lės neturi. Pnrsldijodn tik pakietnK 
Aptlmndni pridėk 25c. Nesldvčlnma C 
n l». KOTAI. laBORATffRY. M

1 Nettlng BMįu \Vindaor, Oot

X

‘ ‘ Ryto ’ ’ Ad resas: Kaunas. 
Ožeškienės g-vė 3, Li t Įmania. 

Prenumeratos kaina:
Pristatant j namus metams 

452 lt., mėnesiui 6 litai.
Siunčiant jmštu metams 50 

lt., mėnesiui’5 litai.
Užsieniuose metams 100 lity, 

['mėnesini 10 lity (Vokietijai, 
'tatvijai ir Estijai taikomas 

Ant. Pauliuke Lietuvos tarifas)
f

I
I

• •« nei. « 
j r l 
j i nu* —?<d;

Tepasigaili

nėšiai ir metai paeina dykai. mikdiaVo.

“" Cervantes<•< 1
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DVASIŠKŲ

SIELŲ GYDYTOJAS

Galingiausias pasaulyj šie

Rūkytojai

veik visuomet ‘ gyvena yae=z 
laimingai. ■*- --į

’2.' Šventadienio uždarbiu

Taip; tiesa, 
šv. Jeronimas rašo, jog

Savo rušyj ir 
yra pirmutiniai.

. . . ... ..
baisingąją ekzekuci-

Nutolstamo nuy 
nojo tikslo, Kž

i miWfnn-n garnes legiono kas- 
pfną' šalia mažyčio sidabri
nio vienuolės kryželio. Joks 
gestas negali būti labiau pel
nytas ir geriau Įvertintas vi
sų tų, kurie pažįsta seserį. 
M. Perpetuą. -

Mes turime pastebėti, kad* 
Įvairios revoliucinės -' val
džios keliais atvejais buvo* 
mėginusios kalinių auklėji
mą irslaugymą kalbamame

Pranešama, kad ypatingai: 
pagailų naujai ’legijonie- 
riai pareikšti, pats Teisin-

' Juozas. — Pasakyk Uian, 
kunigėli, kokias knygas aš 
turėčiau, skaityti ?

Kunigas. — Tamstai. Juo
zai, aš patarčiau skaityt’ 
dvasiškas. „

Juosas. — Bet juk irsi’ie- 
. tiška yrą geni knygų!

Kunigas.
Bet
neverta purvuose aukso tru- 
pinėlių ieškoti, kuomet dva
siškėje knygose vien auksą 
Terandamo. —

yra siisibiauroję. Tie gailesčio 
ir baimės. Nieko nebodami 
gyvena iki mirties nublokšti 
į amžiną prapulti, nes nedo- gurno Minisįeris, prisegęs 
**— L-~-™ . Inliinii TYMlO'A 1

3. Neteisingai Įgytas tur
tas nesuteikia laimės.

4. Aukavimai nei vieno 
nenubiednina.

5. ’ Rytmetinės ir vakari
nės maldos nesutrukdė jo
kio darbo.~y....-

6. Be tvarkos ir maištin
gas jaunuolis visuomet ne
ramus ir nelaimingas.

Austrijos . Vyskupai pra
bilo- prieš šokius. Vokieti
jos valdžia išleido įstaty
mus, kuriais draudžiama 
jaunimui iki 18 metų am- 
žiaustenkyti teatrus ir dai
lės parptas, jei jie cenzūros 
nėra, pripažinti visiškai ne
kaltais. Kabaretai pasmerk- įgtai ką pareiškė 
ii kai}H> demoralizuojanti. I 
Dainos, muzika, paveikslai j 
žemosios rūšies užginama ‘ 
netJ privačiuose namuose 
vartoti. X

Tas įrodo žmonių dvasios 
, suskurdimą. Sveikiau pro- j 
taupantieji .labai susirūpino 
išsiliejusia žemesniųjų žfrTo- 
gaus palinkimų banga ir i- 
masi griežtų priemonių, kad 
tik sulaikyti pilstančią suge-s 
dimo bangą.

Mūsų lietuvių katalikiš
kosios visuomenės vadai ei
na kartu su minia. Patai
kavime skęsta jų autorite
tas. Gilesni pažinimą ir pa
naudojimą motyvų nustelbiu 
materijaiizmas. Visą kaltę 
suverčiame ant “blogų lai-

Išrodo, kad pats reikalas 
verčia mūsų dvasiški ją turė
ti nors provincijų suvažiavi
mus. .Tuose galėtų aptarti 

.kokiomis priemonėmis eiti 
pr>e tikslo, ko vengti ir kas 
taisyti. Mūsų akys nukreip
tos į “Kunigij Vienybės’ 
draugiją. Tikimės, kad ji 

/imsis inięijatyvos.

ma niekas nesYon augščiau- 
už maldą.” Šv. Grigalius.

“Malda stovi augščian už 
visus kitus tikėjimo lavini
mus.” Šv. Tomas.

“Kas moka gerai melstis, 
tas moka gerai gyventi.”

“Nei vienas iŠ jūsų tegul

_ ____________ POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
.VYČIŲ HIMNAS—Parišę Aleksandravičius ..

EGLĖ^ŽAT^IŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 
ŠIŲ NAKCELY___J____________________ :____________ _
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ____ ___________________
VAI Aš PAKIRKIAU____________ »___ .
UŽ ŠILINGĖLĮ _______________________________________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ____________________ ________
LIGIIO (latviška)______________ '' -_____________ __

ŠV. ANSELMO REGĖJIMAS
Šis šventas vyras būk gu

rėjęs regėjimą baisias upės. 
.Tos vanduo buvęs biauriai 
juodas. Purvino vandens 
bėganti srovė be perstojo 
blaškė, mėtė į šalis daug vy- 
nt, moterų ir jaunimo. Ir 
kas jį labiausiai •stebino, kad 
visi atrodė linksmus ir pasi
tenkinę; be perstojo jie juo
kavo ir šūkavo: Upė baigės 
vandenpuoliu. Čia jie visi 
žūdavo.

*Šv. Anselmas liūdesio ap-i 
imtas prašė Viešpaties“šu^i 
teikti malone supratimui re 
gėjimo reikšmę.- Jr sužino- grumtis su-juoda neviltimi 

kad plaukianti upe, tai klek jų’ji gaivino ir sūra;

katdUkiska Praneūzijos val-^ 
džfcrvėl gavo prašyti kata-'4 
likių vienuolių, kurių virši--^ 
ninkė šiandienpagerbta gar-*- 
bes legionu. ...

Ar ilgai dar mūsų atžaga-ū *- 
reiviai fanatikai kartos ne---; 
apykantos > apaštalų sklei- A 
džiamas pasakas apie vie- A 
nuol ius ir jų nereikalingu-A 
mą ?—“Rytant------ ------ -

TEATRAI
GTLIUKTNGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas__25e.
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BAEltfŠ-komedįjos po 1 ak- ' 

tą; parašė Seirijų Juozukas __________ Į_________________ .35c,
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 

Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis_________ ; 75c.
SNIEGAS—-Drama 4 liktų. Vertė Akelaitis_________ * 40c?
ŽYDŲ KA|$i®iŲjS—■drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintai—,30c.- 
ESŲMASį^cia dalis drarnds- ‘/Gims Tautos Genijus.” Parašė 

Kun. E ^Vaicekauskas __________ _10c.
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F.’V.______ Mfer
I’ATRICT.TA, arba nežinomoji kankinė—4 astij drama. Vertė Jo- . J 

nas Tarvydas -------:_____________________________ lOe.’
PILOTO DUKJTĖ—5 veitam$ drama. Vertė Jonas Tarvydas 35e. 
DRAMOS: 1/Germaną: 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebūklas

jos nelaiko už ką nors ma- 
za. Vos tik ji įsojo is mu-» 
su burnos, o Jis tuojaus ją 
liepė į gyvenimo knygą įra
šei!.” Šv. Bernardas.

•* « •

“Teprašo lūpos, teprašo 
širdis, teprašo darbai.” Šv. 
Augustinas.'

“Malda saugoja nuo pa
gundų, prašalina nulifidi- 
mus, gydo sielos ligas, nąi- 
Tcina bh’gUirpnlillkimu.s <lt— 
dina ir tobulina Dievo mei
le.” šv. Taurinas.

Kunigas. .— Kas labiau-j 
šiai saugoja sielą nuo amži-j 
nos prapulties?

Piktoji ,dvasia. “Daž
na išpažintis?’ I

sl«fcftn.< J VMripiisUt 
nuėjo vėjais, nes niekas 
galėjo ištesėti.
r" -Itospublikonišką  ̂ir a

Visiems žinoma, kad pran
cūzų vyriausybe nėra kata
likams labai palarnki, nes 
tebesi laiko pasenusių katali- 
ku laisve varžančiu istaty- , 

i mų. Bet toji vyriausybč-bent - 
tiek turi išminties, kad vie
nuolių didelius nuopelnus 
pagerbia. 

. Štai vienas pavyzdys.
Vasario pradžioje pran

cūzui teisingumo ministerijo
je buvo skirstoma pasižymė
jusiems tos ministerijos dar
bininkams garbės Legiono 
ženklai. Ir štai garbės Le
giono Kavalieriaus laipsniu 
viena iš pirmųjų pagerbta 
vienuolė sesuo. Marija Per- 
pefua, St. Lazare kalėjimo 
seserų viršininkė.

Vienas prancūzų laikraš
tis šia proga rašo: “Koks 
buvo sesers Perpetrros gyve
nimas tarp šimtų kalinių, 
kurie kasdien auštant^suky- 
la savo skurdžiose celiulio- 
se, galima įsivaizdinti: išti
sas kasdieninis begalinio ge
nimo stebuklas.

Kiekai tų moterų, kurias 
visi atstūmė, ji pagelbėjo 

s su^JgeTešneinis- tapti, kiek jm ji 
pakėlė, padrąsino tkiėtis ir

s . 2?’ ------ ----------------—' Suirt Einu —
PŪulkėlis jaunftolių apsu- 
P0-s<melj ir laukė‘kokių tai 
nepaprastų iš gyvenimo mo-

- kyklos patarimų.. . Senelis, 
ramybės pilnu 5%iąu,.prabi.-

i- lo sekančiai: “Mano vaike- 
is liai, griežti šalies reikalavi- 

mai po bausme užlaikyti į- 
statymus turi rims jtikrinti,

i- jog Dievas privalo bausti už
<jp įsakymų. . Aš 

Ui^on^t'tyirtinau, jog

ĮVAIRIOS KNYGOS V’MSlI
MANDAGUMAS—pairus patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. Ą Staniukynas______ 20e*-.^ A

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė ja 
Kun. Jėzuitas Feliksas CozeL________ ;______________________ _30e. j?!

TRETININKŲ JlTBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų Įstatai__ 8c.' - ja

HUCKLEBERRY FTNNAS—labai įdomi apysaka,_____________75e.

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmęnjnia- 
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. .'<3 
V. Kulikauskas__________________ ______ __________ __________15e.jy|s

BEN-IIUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai • jį’l| 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo- ■ yfi 
nas Montvila____________________________________ . -________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei- 
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas______________ 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._____ ___ ________ 40es.^«

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie ivai- 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas.______________ 45c. r

',l3
TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis____=__ 45e.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de- * 
rybas be galo Įdomūs nuotikiai kelionės per Įvairius kraštus,
Parašė Julius* Verne. Vertimas J. Balčikonio - ------------------------L00 ^3

PRAMON t N ĖS DEMOKRATIJOS P AGRLNDAI—parašė Uosis_754j^ 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1014^-16 met;. .
Parašė-P. Žadeikis.----------------------------------------------- ------- -------

* “ ■* 
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.

Vertė Kun. P. L.  __________ __________ ——------------- —
TABAKAS—NTJODAI-j-rūkymo kenksmas; pagal d-r^ N’ikolskį-—— 

parertgė S. Kaimietis___________________________ ----------- -—-—l^e.
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZpASKUTIS— 1 

a p y s a k a____________________________________—----- -------------- J^c- '•

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZlIAS-^parašė Kun. 
T. Žilinskas ___ _____ ____ —---------------------------- ;---------

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25e.’ jj 

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio_____ 1___________50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_____________________________25e’«>;j

VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui  _________50e., i j

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas-----------15c. -
BOLŠEVIZMAS — Kas tai -yrarbolševizmas ir jo vykdymas , iįj-

RuL&i j o-j e ------------------------—7—į———

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis,_______________ _______ —.5Oci

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus_________________ ___ _________SOci >

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvinta____________________ !_____________________50c.

nas labiau ĖrąngmaBia^ 
gu nemirtingoji »sięįa.

Kūną tris sykuis ~į~ dien 
peniame, sielos reikalus ap
leidžiame: “Ką padeda žmo 
gili, jei jis laimėtų visą pa
saulį, savo gi sielai kęstų ‘niekas nepraturtėjo, 
nuostolį? arba ką žmogus 1 
duos savo sielai atvaduoti ?” 
Mato 16, 26. Už tat laike 
Gavėnios susitelkę melski
mės, pasninkaukime, marin- 
kimės idant perprašyti už
rūstintąjį Dievą ir visą sa
vo gyvenimą pakreipti į iš
ganymo vagą. Pasiryžk)me:

1. Visuomet stengtis būti 
Dievo malonėje. -

2. Pildyti ir vengti tai ko 
Dievas nuo mūsų reikalau
ja.

3. Visus savo darbus atli
kinėti didesniai Dievo gar
bei..

Jei taip gyvensime, nei 
viena valandėlė neliks be už- 
mokesnio.

-jgyvr.PŲ ttmtvepbttkto 
PROFTjAPIE RELIGIJĄ 
IR NERVŲ GYVENIMĄ 

. • • ■ < i
Prof: Dr. Ludwig Ha jos 

nesenai viename vengrų 
sveikatos draugijos sĮisirįn- 
kipie Taikė- paskaitą apie są
ryši taip religijos-ir nervųB 
gyvenimo. Tarp kita ko, jis 

Gydyto
jo pašaukimas daugely’ at- 
|vei ųsutampa su kunigo pa
šaukimu. Gydytojo įsakymų 
ir patarimų neužtenka, jei 
jų neparems kunigai. Be 
dorovingo gyvenimo sunku 
įsivaizduoti sveikas įiervų 

!gyvenimas. Todėl visokiais 
būdais-^eikia stengtis pagi
linti dorovinis ir religinis, 
žmogaus gyvenimas. Reli
ginis jausmas ir religinis į- 
sitikinimas ne tik maldoš 
metu, bet ir visame turi bū
ti žmogaus gyvenimas. Tos 
religinio gyvenimo formos 
lengviausiai gairina įskiepy
ti vaikui šeimoje. Todėl 
svarbu atnaujinti šeimas do
rovingoje dvasioje. “Aš?’— 
sakė profesorius Ha jos, — 
“laikyčiau bažnvčias ir nak- 
tį atidarytas, kad tie, ku
riuos persekioja nuodėmė ir 
pagunda, rastų prieglaudą 
ir nakties tamsumoje sura
minimą jr pagalbą.”

PAŽINKIME SAVE “. _
. . • Kas«tik is meiles Jį pasi-
Gavėnia — laikas atgai-;kviečia ir5 priima Jo.Kūną 

los, susitelkimo. Kasdienai ir Kraują, to baisiausios 
nipesčiai ir užsiėmimai per- sielos žaizdos užgi j a. io.
•’• • -1-** ■ . • • . * •
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glijai Mczopotąmiją su Arą-
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gadinamų KantonieČių la- vietoje ;I

• v

x-

Darbininkai su Darbininkais
Darbininkas norėdamas iŠ-

SPAUDA IR POLITIKIERIAI

• V”

J-

I

r

i

i

Or- 
ben-

rinkti. 
niek i- 
Taigi 

kad

antraip vertus, 
išku/ kad ir 
žia laikosi be- 

r nes reikalau ja

Gen. Adolphus Washington 
Grėely, veteranas šiaurėje ty
rinėtojas, tik ką minėjo, savo 
83 metą sukaktuves, Wąshing- 
tone. Jis yra gimęs Massachu- 
setts valstijoj ir tarnavo ka
riuomenėj laikė Civilio Karo. 
188I jis pradėjo kelionę į šiau
rę ir vieni jo pasiuntiniai žu
vo kelionėje nuo bado.

sajygas,

lines turime vienytis su Ki
tataučiais i vieno ar kito iš
darbio uniją, liet užtai mes 

-galime ir privalome jungtis

i Šanchajų,

AinvrikoK-Lief-. Ji. K. ;
F f d. Sek relorijalas

šiandieną mes 
kad Anglija labai 

siunčia 
kariuo- 
iš ko

i

Publish ed e very TT.
AY and. FRIDĄ Y .

austi- piliečių: nu(H 
monės.

Yra kitas propagandos bū
das. Poiltikierių būrys su-

aTTrnr ni?T.ą-įūtc mauo-Lvk4,^>aprastai aau 

as second-dass matter SępL 12.1915 at the post offtea at Boston, Mass.
under the AeĮ of March S, 187(F .

for malling at special rate of postage provided for in Sectkin 119S-
^ęt pf betobęr 8,1*17, muthorized on July 12,1918"

. ( t- - . j‘4 f
CJBSCRIPTION KATES:

and suburbs’.............
ariy iki

“DABBININK ĄŠ^» 

dway -t č <______ South Boston, Mass
Telephone South Boston 0620

PRENUMERATOS KAINA

Bo^ten*e ir apylinkėse .....
Jžsleny ••»»••• ... • • • « •«•••••••

Per pastaruosius kelioli-/ Vėliausiomis žiniomis An- 
metu vis tankiau ir tan- gli j oje plieno industrija -su- 

> sibūrė-į tais grupes, arba 
.trustuš- i flie tarp savęs ne 

ligšiol bu- KųvojA Ilgainiui turbūt 
Tiek tik Į^LisiMes į vieną trustą. Be to

Lau tekdavo girdėti Mikolo . 
|Bk>rodhio pavardę. Kas jis, 

ą rolę lošia, 
o nelabai aišku. 
iuvo žinoma, kad jis yra ki

niečių nacionalistų, arba taip 
Sad

naudingų, įstatymą ir deda 
visas pastangas, kad jį “per
varius.” Jiems visai nerū
pi, ką apie jų įstatymą ma
no piliečiai: viskas, kas 
jiems rūpi, tai įkalbėti pilie
čiams savo projektą, užhip
notizuoti juos, taip sakant.

galiaus ‘ irgi sakoma, būk 
Anglai organizuoja Bielo- 
viežos giriose sukilimą kai
miečių prieš-bolševikųko?. 
mįsarus... Šiaip ar taip,________
pasirodo, kad taip Azijoje-^ 
taip Europoje ’ visose pa
kampėse traška ir sumaniai ‘ 
kraunama malka ugniai su
kurti. Ar toji ugnis bus su
kurta — sunku pasakyti... 
Dabar tik viena aišku, kad 
nėra gerai, nes žmonės per
imti neapykanta, nes vąlsty- 
bes vaduojasi antagonizmu. 
Štai lenkai tykoja pralyti 
Lietuvą, vokiečiai taiko at
keršyti Prancūzijai, Ang
lams rūpi visus kitus išnau-- 
doti, o Italų imperijalizmas 
kelia savo sprandą ir siekia , 
pagrobti visus Viduržemio 
pakraščiuose plotus... Pa
svarstykime vien valandė
lei: kiek tai kartų paėmus . 
mazgų, kuriuos sunku atriš
ti, kiek tai sunarpliotų klau-_ 
simų, kurių išrišimas atei
ties- rankovėje paslėptas.

<

Mums lietuviams vienas 
tėra patarimas: budėjimas 
ir nuolatinis pasiruošimas. 
Dabartinė Lietuvos Tautine 
ir Krikščioniška Valdžia ne 
kitu keliu—ir eina. Mūsų 
tat pareiga ją tame remti.

ity mantas

Viso pasaulio doine siaii- 
1"1 1 ‘ ‘ ■ ■ f - i 7 ■ . ■

diena atkreipta į rytus, — į 
nilžiniškos tautos tarpe ki- 
usius neramumus, —į Ki
niją. Ligšiol žmonės saky- 
lavo . “ex oriente lux” (švie
sa iš lytų) — gi dabar vi- 
si sako: baimė iš rytų...;

iuo tarpu sunku mums į= 
spėtir ar_tąi pradžia milži- 
įiškos katastrofos, kurią nu- 
sakinėjo rimti istorikai ir 
politikai, — ar tai vien pa
prastas epizodasTuitynių A- 
zijos $u Europa bei Ameri
ka dėl pirmenybes pasaulio 
politikoje, kuri pasiseks lo
kalizuoti... Man atrodo, kad 
nuvargusi pasaulinio karo 
imtynėmis žmonija dar ne
atsipeikėjo nuo patirto nuo
vargio, ir todėl dabartiniąi 
rūstūs rūkai išsiskleis, o ne
susipratimai bus likviduoti. 
Juk pagalinus kataklizmai 
ūmai neįvyksta: pirm jų pa
sireiškia visa virtine vietos 
reikšmės įvykių, kurie senos 
tvarkos nepakeičia, bet vien 
jos pamatuose padaro sla- 
limus, ir tik tuomet, kada tu

“"s **.

skilimų daug atsiranda—Įia- 
matai iširsta. Taip buvo 
pirm pasaulinio karo. NIK 
amžiuje tęsėsi įvairūs susi
rėmimai ir tvarkėsi jėgų su
sibūrimai, — jiaskiaus už
stojo neišpasakyta tyla, lyg 
prieš audrą. Ilgai netvukus gauti sau geresnius darbo

biją. ... . .
Dabartinis briovimasis An

glijos ir kitų Europon val
stybių į Šanchajų privalome 
skaityti paprasta strategija, 
arba politiniu nusivokiliiu. 
Mat, Šanchajus Europiečių 
ir Amerikonų rankose yra 
brangiu užstatu dėl kurio suČia jau yra gryna 'propa

ganda. Šios rūšies propa
gandą lengva pažinti. Te
nai kalbama apie visokius 
“prakilnius” dalykus, kaip 
va: patriotizmą, demokra
tiškumu (arba demokratiios 
bankratą), vėliavą, tautą, 
visokius izmuš, bet vengia
mą kaili tiktai to, apie ką 
daugiausiai turėtų būti kak 
bailia, būtent, apie peršamą
jį įstatymą. Tokius propa
gandistus amerikiečiai vadi
na “spellbinders,” t. y. ža
vėtojais, jų išvadžiojimus 
vadina “bot air,” t. y. karš
tas oras, kurį rašytojas, o 
ypač kalbėtojas iš savęs iš
leidžia (nesvarbu per kur).

Kurį būdą vartoja Lietu
vos konstitucijos keitimo su
manytojai? . •

laiku galima nemažai išside
rėti iš Kinijos.'.. Tačiaus 
galima ir kit ko tikėtis, ga
li būti, kad milžiniškas ka
taklizmas jau pribrendo, ir 
|naujas pragaro vaizdas ant 
žemės atsikartos. Daug pri
klausys nuo to, kaip užsilai
kys Rusija. Jei Maskvos 
despotai iš kilusios audros 

-numatys sau naudos, tai nė
ra dvejonės, kad jie pasirū
pins tą audrą sukelti.

Paskalų šiandieną yra be
galė. Vieni garsina, būk 
Anglija nusistačiusi nu
traukti diplomatinius ryšius 
su bolševikų Rusija, kiti 
skelbia, būk Komisaras Vo- 
rosilov ruošiasi prie karo, 
kurį ketina sukelti šiame pa
vasaryje, — vėl kiti nurodo, 
kad vokiečiai gamina amu
niciją ir dujas Rusijoje, pa

ddr kalbama apie susitari
mą su Europos t. y. pirmoje

Franci jos -ir Vokie
tijos taip vadinama “Kar
tele” arba trustu. Ta sutar
tis tuotarpu atkreipta prieš 
Amerikos plieno trustą, bet 
ar ilgam l Nepraeis keli me
tai, kaip matysime vieną 
milžinišką viso pasaulio jau 
nebe trustą, bet imperiją, 
nes kaip-gi kitaip pavadin
si?"

Lai įtekmingu patarėju. Pa
prastai jį laikraščiai -vadin
davo rusu.

f ? Dabar pasirodo, kad tai 
■ ne rusas, bet žydas. Jo tik

ra- pavarde anot Chicago 
t Daily''Neves -esant i Mikolas 

(gal Alaušas) Gruzenberg. 
Jis gyvenęs Chicagoje nuo 

.0 lig 1918* metų. Mato- 
i apie 1918 metus ar vė

liau jis išvyko Rusijon ir 
inrbūttapo Sovietų valdžios 

^pasiųstas pas-Kantoniečius.
ls( nebuvo oficijąlus Sovie- 

tų atstovas.__bet jo Įtaka
Kantoniečių viršūnėse ma- 
“ >mai buvo labai didelė.

t)abar jo ągntikiai su So- 
yietų valdžia turęs paąiške- 

tso-Lii^»Maji- 
i - vadas, kuAs 
Kantoniečiais, 

nelaisvėn laivą “Pa- 
miat Leniną,” kuriuo plau- 
ke Borodino žmona. Su ja 
buvo keli rasai ir daug bol
ševikiškos propagandos ski-- 
riamos Kantouįečiamš.'Mar- 
šalas Čang-tso-Lin H(‘pė vi
sus bolševikų agentus, iš
skyrus tik Borodinienę, nu
žudyti.

Sovietai, žinoma, netylės. 
Nežinia tik, kaip jie protes
tuos: žodžiais, ar ginklu. 
Prie šios progos lie Abejo pa
aiškės. kokiuosv santikiuobie

"tas ne taip svarbu.
/ Kaip ’kuųigaikšio Ferdi- 
nando užnuišimas, nors su- 
__ namai nesvarbus pats'sa- 

^Vjrje, buvo Pasaulinio Karo 
Įwetekstu, tai ir šis nežymus 

^įvykis, t. y. laivo “Pamiat 
Leniną” pagavimas gali tu- 

Jrūti labai toli siekiančių pa- 
sėkmių. Jei Sovietai pavar

gtos militarę jėgą prieš Čang- 
Ptso-Liną, tuomi pačiu pri- 

gelbės Kantoniečiams apga- 
i šiauriečius, ir Sovietų į- 

i į Kinų, nacionalistus su-. 
>Tės. 1

į Kiny bolšęvizacija reiškia 
ik tą ..patį ką Azijos bol- kinti ir įtikrinti, 

evizaeija.
engvai permatomos.
; Reikia tikėtis, kad Čang- 

in žino,, ką darąs. Be 
mifdkia "pmrršH, 

kad garsus visame pasauly 
inų nacionalistų arba 4aip. smulkmeniškas 

žadinamų Kantonieriti va- 
s generolas Cang-Kairfcck 
(priešingas kinų subolše- 
ejimuį.

^Ar šiaip, at taip, įvykiai 
yra begalinės svar

ba visąm pasauliui.

y

Atsiminki nję pokarines 
peštynes tarp Franci jos ir 
Vokietijos dėl Rųlir ir Saar 
klonių ir dėl Alzaso ir Lo- 
reiiio. Ten: yra geležies ir 
anglių kasyklos. Jos buvo 
viena svarBiaušiirkaTo^pTie- 
žasčių. Kiek pasipešę po 
karo plieno magnatai pama
tė, kad neūžsimoka peštis ir 
sudarė tam tikras sutartis. 
Dabar gal Europos tinstąs 
pasipeš kiek su Amerikos 
trustu, bot galų gale susitai- 
kis. y Ir Jštikrųjų,kam gi 
jiems peštis;/ Sūritarę galės 
kurkas geiiatf išnąudoti-pa- 
saulio vartotojus. ' -

AR NEMOKŠOS PRIVALO 
VALDYTI ŠAL|?

Paėmęs laikraštį tuoj pa
stebi,- kad daugiausia jame 
prirašyta apie politiką. Kai-, 
kurie laikraščiai, ypač Eu
ropoje, rašo vien tik apie 
^Militiką. Ar toks apsireiš- 
kimas yra geras, ar blogas, 

~~ šlifo"sy^hAič^a^e^fhe. Ūbi'

atsirado, tai kaip gi jie galė
jo ginti darbo žmonių reika- 
lus, kuomet dar jis buvo ne
gimęs ?!

Geriausi Amerikos darbo 
žmonių vadai, kaip John 
Michael, Samuel Gompera, 
netik kad nebuvo boiševikhi, 
bet nei ne socialistai. Da
bartinis Anr Darbo Federa-’

h- amtirridlo, kurbiiagrim-^ygas, stengiasi surijuiigU 
diniai permainė Europos po- j gavo amato tam tikras uni- 
litini žemlapį. jjas Kadangi pavieniam

Politikos padangėje, šian- * įag gero iškovoti, to-
dieną sukilo dideli rūkai. I 
Naminis karas Kinijoje, i 
matomai, prieina galo, nes 1 
aiškus laimėjimas ir galuti- ’ 
na pergalė pusėje Pietinių > 
Kinijos Vadų. Tuo būdu i 
susivienijusi Kinija bus; 
griežtai tautinė, demokrati- 
nė, iM'rsiemusi Europos kiti-į-* 
tūra, pasirėmusi galinga Ru- [ 
sija. Ar susitvarkiusi Kini- I 
ja stos kovon su Anglija irf 
jos būsimaja sąjungininkei - , , •, , . . i
Amerika — galima rimtai .. ,’drai ginti savo ir kitu dar-

v • z>t -J- - • . . izuoti i lietuvni unija. Čia -zabejoti. Greičiausiai tuo at- | ------ --------- “
veju bus sudarytos naujos' 
sutartys pasiremiant žy
miais nusileidimais iš Aiig- 
lipis-pusės ir než.ymųr nuo- 
mtnuiŲU is puse^

• • ' F13 • • - •

tujos, liesa, j 
matome, 
aštriai statosi, nes 
laivyną, jūreivius, 
menę 
mums kįla mintis, kad Ang
lija apie nusileidimus negal
voja. Bet 
kiekvienam 
Kantono V 
galo grie; 
atšaukimo visos Europos ir 
Amerikos kariuomenės iš

dėl susijungus i unijas iš- 
gaunama geresnius darbo šą- 

i lygas. Ana mainieriai ir 
šiandien švenčia “ Mielinei 
.Dajį,” pagerbimui didelio 
kietųjų anglių kasėjų orga
nizatoriaus. Nors mums lie- 
ituviams gana sunku susior- 
fgairiziloti i vienokio kokio r- -
amato uniją, nes apart ang- 
|lių kasėjų ir rūbsiuvių nę- 

’ [daug kur kitur rasime vie

ei jos pirmininkas p. Green, 
ne tik kad ne bolševikas, bet - 
net kovoja prieš tuos gaiva
lus siekiančius darbininkus 
pavergti. Taigi kiekvieno - 
darbininko pareiga vienytis 
i vieną didelę lietuvių dar
bininkų organizaciją, 
ganizuotis lavintis ir

tatorius vadžioja nelaimin
gą nemokšą už nosies. • Jei 
toks žmogelis pakliūva i Sei
mą, tai jis smegenų neįne- 
ša, įneša tik savo ranką, ku
rią kelia kuomet jo partijos 
bosas jam įsako. Jis' yra ne 
žmonių atstovas, bet savo 
partijos boso šešėlis. Būtų 
naudingiau, jei jis sėdėtų 
namie ir dirbtų darbą, kuri 
išmano gerai. Nei Seimas, 
nei šalis nei kiek nenuken
tėtų, jei toks nemokša pa
liktų Seime savo vietoje me
dinę, -arblckinę ranką, ku- 
rią, reikalui esant, jo par
tijos lyderis galėtų kelti jo 
vardu. _

J.ungh.Valstijos neleidžia 
analfabetams balsuoti, bet 
kas prieš ' lai protestuoja? 
Jei kas gailisi, tai ne dėlto, 
kad nemokšoms neleidžiama

pastato ant tos pa- balsuoti, bet dėl to, kad dar 
atsiranda analfabetų. Lie
tuvoje nusiskundžiama, kad; 
jau esąs inteligentų pertek
lius: taigi yra iš ko pasi
rinkti atstovai. Daug sąmo
ningiau išrinks atstovus tie, 
kurie sugeba paskaityt kny
gas ir laikraščius, negu tie, 
kurie vi«y savo jiolitinę iš
minti gauna nuo bačkinių 
kalbėtojų.

Jei Lietuvos konstitucija 
husjkeičiaioą kurio norsiuo- 
irTfi iiaūdaf;-“D-kas” 
tam griežtai priešingas. 
Tuo tarpu gi paliekam 
“K-viiii” abejotiną garbę 
ginti savo /dvasios giminai
čius. Tik susimildami ne- 
prikaišiokit visiems darbi- 
ninkams, kad jie yra tam
suoliai. Juk ne visi jie skai
to “Saulę” ir “Keleivį.” •

Jau pradedame suprasti, 
iodėl “Laisve7' vadina “Kė^ 
eivio” štabą smalaviriais. 
Ar jie verda smalą, ar ne, 
nesvarbu; aišku tik, kad 
‘^Keleivio” akiniai snialuo- 
ti. Užtat “K-is” negali at
skirti pulkininko Glovackio 
nuo bolševiko Glovackio. 
Tarne pačiame numery “Ke
leivis”
čios papėdes darbininką ir 
nemokšą. “K-is” piktina- 
siy kam “D-kas” yra prie
šingas, kad nemokšos būtų 
renkami Seiman ir kad anal
fabetai tūrėtų teisę 
Tokia mintis, girdi,- 
nanti darbininkus, 
anot “K-vio” išeina, 
darbininkai vra tamsuoliai. 
Tai mat, kaip “K-vis” dar
bininkus aukštai, kelia.

ninius rūpi kitas klausimas, 
būtent, kaip įiolitikieriai pa
sinaudoja spaudos galylic 
kad atsiekus savo, tikslą.

Įstatymams duoda pra
džią visuomet tik vienag, ar 
keli žmones. Aišku juk, kad 
ta pati mintis negali ateiti į 
galvą išsyk visai miniai. Į- 
stat.vmo sumanytojai turi 
savo sumanymą išgarsinti, 
jei nori jį žmonėms įpiršti ; 
kitaip sakant, jei nori pra
vesti įstatymą demokratin
iu būdu, yra priversti savo 
Aiinanynią žmonėms išaiš-

daug yra šviesių darbinin
kų. Jie, o ne tamsuoliai, 
privalo atstovauti'darbiniu-, 
kus kaip rinkikų, taip ir 
atstovų tarpe. Tamsuolis 
darbi įlinkas yra. tai akmuo 
pririštas prie šviesaus dar
bininko kojos.’ Toks tan
kiausiai tinka tik karčiamas 
palaikyti, Bile bankinį agi-

•v

*Tm pasekmes- ra naudingas. Čia ypatin
gos propagandos nereikia. 
|Ceikia tik: 1) įstatymo pra

tinkamai išaiškinti ir 
atrt mti užmctimnrii ^var- 

blausias dalykas čia yrą 
i |>eršamojo 

įstatymo išdėstymas. Disku
sijos sjmudoje ir sveika kri
tiką labai daug prisideda 
prie projektuojamo įstatys 
mo patobulinimo. Tikrai de- 
mokratiągoje šąly yra ■ jtąi, 
geriausias ir vienintelis-bū- ’ 

■ .i • i

|ktą tini
y) atnmt

bo žmonių reikalus.- Susi-» 
vienyje mes iievien galėsima, 
geriau apginti savo, darbo 
sniegas," bctHiendrai dirlida- 
mi ir tani iškai būsime sti p- 
rrflfi" ir 
kur bus reikalas apginti ir 
savo tautos reikalus.

• ’ 'i •

Taigi visi Amerikos lietu
viai katalikai darbininkai, 
visi -darbo žmonės rašyiktės 
į Amerikos Lietuvių~I)arbi- 
ninkų Sąjungą,, nes tik vie-. - 
nyliėje galybė.

bilduku organizaciją — Į 
Lietuviu Darbininku Sa- * • * s
jungą. Čia mes galime ben
drai aptarti visokių išdir- 
bysČių, visokių amatų darbo 
sąlygas. Čia galime šviestis, 
lavintis ir bendrai ginti dar
ini žmonių gyvenimo reika
lus.

Nekuri11 1 ietuvių tarpe y- 
ra įsivaizduojamsLsau, kad 
darbininkai yra tiktai lity 
kurie gyvena sulig Darvino 
teorijos, kurie tiki jog 
žmogus yfa tiktai kitokio 
tyjio gyvulys daugiau nie
kas. Gi visi tie, kurie tiki j 

; žmogaus sielos nemarumą.

No. 57 “Laisvė” pabėrė
72 punkto krokodiliaus aša
ras, nes girdi atiduos J[/i c la
vą Lenki jai.. “Laisvė” no- Kinijos pakraščiu, grąsina 
tėjo, bet nedrįso pasakyti: Rusijos i šį klausimą išima i - 
Lietuvos neduoda Rusijai, švinu. Viskas ir visi pasi

ruošę kovom Bet... pasku
ti ui oje valandoje abi pusi ..... ........... . ..................... .. ..........
gali pareikšti karštus norus kurie.tiki i aukščiausią, esybę

“Vienybė” sako: /‘Šleže-

Kas,!kas,'bet kalbėti apie 
Lietuvos nepriklausomybę 

Laisvei” visai netinka.
t

•T
iipti garsųjį Ilvmanso pro- 
pjektą.” Senai tų žinome. 
Krikščionys prie to nepri-

Ashmun R.

įfidpA GaĮ“Sftnda£  ̂’’ teik-
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Išvaryk būdą botagu—jis 
kaip bematant vėl pasireikš. 
— Horatius.

susitaikinimo. Juk panašiai 
būta kivirčiuose Anglijos su 

a dėl Konstantinopo
lio. Jau abi kariuomeni tai 
turkų, taip anglų su atsta
tytais durtuvais sustojo vic- 

i prieš kitus,—-jau patrąn-

į Dievąt tie nėra darbininkai 
ir tikintiejf į Dievą negali 
būti darbo žmonių vadai,

kos lųivo paruoštos šoviniui, j 
Bet.. viskrfjT'nnriino, kuo- ji 

met Anglija atsižadėjo Kbn- 
stantindpobo Turkijos nau
dai, gi Turkija perleido Ąn-

■ . * 1

per .

KLAIPĖDA
TAI LOGIŠKAS KELIAS

<

nt taip mums
'būti bolšcvikuoją lietuviai. 
|Bet tie vargšai užmiršta,; 
kad pirmasis darbo žmonių 
[prietelis. vergų užtarė jautai 
'btfro patsai KRISTUS, ku
rio visi netikintieji labai ne
apkenčia, gi pats bolševiz
mas vos desetkas metų, kaip S

i

LITUANIA.............Kovo 22
ESTONIA .. .-.Balandžio* 13
LITUANIA   Gegužės 3 

Žiniom kreipkitės į vietos 
agentus arba į bendrovę:

BĄT.TIC AMtjnCA LINE
10 RKIOGE ST.. NKXT TORK
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NIEKAM PERDAUG NETIKĖK

Vėliava

Tamsta apie Bostono Maikį. 
Beje, turiu Tamstai pasakyti, 
kad mudu su ino esava artimi

ims... 
neką nii Fntis

r

Išplaukia kožn$ savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkite* psa

HAMEURGAMERICAN 
LINE

28 Broadvay — New York

$203
IŠNEWY0Rk0} 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

4Xpmo, jo nepnziurejo, ne
kontroliavo, laiku nesiėmė 
priemonių valdyboms ar jų 
atskiriems nariams suvaldy
ti . . .. Iš to ištvirko valdy
bos ir pareigas ne taip ėjo 
kaip privalėjo, iš to ir nuos
toliai kilo.

- Ne -visi žmonės yra vieno
di, ne visi vienodai jiems pa
darytąją skriaudą atjaučia 
ir į ją reaguoja, bet visi at
jaučia ir kiekvienas savotiš
kai reaguoja.

Kerštingi žmonės kerštau
ja ir nekartą tokis niekšas 
apgavikas už savo niekšvs- 
tes savo galvą paguldyda
mas apsimoka...

Nekerštingi žmonės nors 
savo skriaudėjams nekeiki j a 
bet, kad ant jų gerą širdį 
turėtų manyti irgi nėra pa
rimto...

joks niekšas tavęs neapgau§ 
ir nenuskriaus.

Vargo sirgtos jaunos mint 
.M.ritės kuria avI riejprji' 
Gr j tiki, “slTaiis-m . **
Paskirta širdis jauna

(“Šaltinis”)

Laivu

“LUUANIA”

Tikėk tik viejiam Dievui juomi pasitikėjimas. Kad to 
ir patsa i sau,? o niekuomet Į neatsitiktu reikia tą, kuomi

Nuo šiandien pasiryžkime 
visą savo turtą, kam jis ne
būtų pavestas, ar privačiam 
piliečiui ar kokiai korpora
cijai /-ar kooperacijai taip 
kontroliuoti ir sergėti kaip 
savo akį panaudojant įsta
tymais suteiktos mums tei
sės. Jei taip darysime ne
reikės keikt bendrovių nei 
bendrovių valdybų ir vieto
je nuostolių iš jų turėsime 
didesnio ar mažesnio pelno.- 
Visos bendrovės korporaci
jos ir kooperacijos yra ge
ros iš esmės tik reikia jas 
gerai vest ir akcininkams 
gerai savo valdybas kontro- 
liuot ir prižiūrėt jų visą 
darbuotę gerai sekant kiek
vieną jų žygį ir veikimą, 
vienu žodžiu tariant per
daug nieku įTiekuomet nepa
sitikėkime, tai niekas mūsų 
neapgaus ir nenuskriaus ir 
mums neprisieis gailėtis ir 
kitus.keikti. knrie dalinai iš 
mūsų kaltės apsileido, sutin
go, išpuiko ir pridirbo ir 
sau ir mums nuostolių.

Visiems tikėk bet ne per
daug — tiek kiek reikia, o 
niekas neapgaus ir nenu
skriaus niekada.

F. V trakas

Retoj lietuvių šeimynoj ne
rasi kokip nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir'jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru -lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą LietuVos Albumą.

Kaina $3.50.

“DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, Man

I ’• .

“Tai Tamsta “D-ko" repor
teris? Ar-gi Tamsta nežinai, 
kad čia “D-ko" štabui‘SU vi
sais jo reporteriais ir skaityto- 
iris nėra vietos." Tr jau buvo 
besirengiąs užtrenkti duris.

“Meldžiamasai! Vieną minu
tę," tariau jam. “bene būsi 
kartais Tamsta»-Maikio gimi
nė? Tamsta taip Į ii panašus."

Velniukas nustebo.
“Tai Tamsia Maikį pažįsti? 

O gal kartsfey teko ir su Ka
ziuku susitikti?"'

“O kaip-gi! Koks iš manęs 
būtu reporteris! Pažįstu visus: 
Maikį. Kaziuką, kleckų tar- 
kuotoją. Spragiliuką. ir kitus 
sutvėrimėlius."*

“Na tai eik sveikas greičiau 
i vidų." -džiaugsmingai tarė 
jaunas pragaro džianitorius. 
plačiai atidarydamas duris. 
“Aš taip esu išsiilgęs savo gi
minių ir gerų draugi), kad man

tas bulbiene; tą patį laitą abu 
šiniruoja ant savo abrakų, bet 
“Sudarką" giriasi, kad jova
las vadinasi Lietuvoje rengia
si prie krikščioniško pučo." 
“ Valkata* *-gi tvirtina, kad jo
valas vadinasi “norąs nuvers 
ti Smetoną ir Voldemarą." 7

Br... brrr.... lų-rrrrr..... su
skambėjo varpelis. Biesukas 
pašoko, net galva lubas ką ne- 
pradūrė ir žviegtelėjęs: “Liu- 
ciperis atbudo, lauk kol sugrį
šiu." išdūmė kaip žaibas.

Ėmiau dairytis, po pragaro 
ofisą.

Ką mačiau, papasakosiu ki
tą sykį. -

Čia daugiau už valdybas 
yra kalti patys akcininkai 
šėrininkai kam perdaug pa
sitikėjo tomis valdybomis o 
nei piritu nepajudino. A- 
piė savo turto likimą liesi-

Iietuv. Vyčių Ekskursija

LI ET U V A, ——-Ą =— — —
Sunku gyventi žmogui ant 

svieto, © nabagui reporteriui 
dar sunkiau. Būdavo gailiuo
si, ano lenkiško liokajaus, ku
ris benorėjus eiti į dpngų.-nes 
ir tenai reikėsią dirbti: lieps, 
girdi užkurti saulę,' nušveisti 
mėnulį, prisagstyti žvaigždes 
ir tt. Dabar aš jam pavydžiu. 
Mano bosas liepė man eiti ne 
į dangų, bet į peklą ir pasima
tyti su. pačiu Liueįpėriu! Ką- 
gi veiksi? Redaktorius lie
pia. reporteris turi klausyti.

Daug turėjau privargti, kol 
suradau pragarą. Pragaras da
bar visai ne toks, kaip kad se
niau buvo. Prieinu prie upės 
Stikso, dairausi, kur Cliaronas 
su savo laiveliu. Niekur nėra, 
nei Charono. nei jo laivelio. Jų 
vietoj pastatytas gražus pla
tus tiltas ir per tiltą visi va- 
žiuoja į peklą gražiais auto
mobiliais. Taigi ir aš pasisam-' 
džiau tavi ir nudundėjau pas 
pragaro vartus. Žiūriu, kul
tas trigalvis pragaro sargas, 
Cerberis. Ir to nebesą. Praga
ras atrodo visai modemiškas. 
Dabar, mat, ne mada laikyti 
šunį pririštą prie frontinių var
tų. nors tai būtų ir trigalvis 
šuo.

Paskambinau. Duris atidarė 
jaunas velniūkštis, dar su 
trumpom kelnaitėm, gerokai 
panašus į Bostono Maikį. Jam 
padaviau savo vizitinę korte
lę. Dirstelėjo į ją, paskui susi
raukęs pasižiūrėjo į manę ir 
klausia:

Kiek tai žmonių verkia 
vien tik dėlto, kadetam ar 
kitam saldliežuviui perdaug 
pasitikėdamas savo viso am- 
žio taupytą darbo yaisių, sa
vo visą turtą sukišo. Kiek 
tai mergaičių verkia kokiam 
jaunikiui patikėjusios ir 
tam panašiai... Kaip iš vie
nų taip iš antrų daugel kas 
pasijuokia, pasišidija, pasi
tyčioja net nesuprasdami 
kaip jie tuomi šavo’pasielgi
ntu skaudžią žaizdą, jų šir
džiai užduoda.

------  . ■ w
tų bendrovių, korporacijų 
ir kooperacijų valdybos? —

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyri) ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti. \ .

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus, v Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo! vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. \
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

pasitikima, arba kam* savo 
turtą patikime labai temyli,- 
kontroliuoti, sekti. Pavie-. 
niai žmonės padaro vieni ki-| 
tiems skriaudos ir nuo jiĄ 
reikia sergėtis, bet* padaro 
žmonėms skriaudos ir įvai
rios bendrovės* ^korporaci- 
jos, bąiikai net ir kooperaci- 
ijos- \

Korporacijoms lengviau 
yra žmogų nuskriausti dėl
to. kad jose valdo ne žmo
nės, bet akcijos arba Šerai. 
Tenai gali būti didžiausiu 
niekšu o jei tik turėsi dau
giau už kitus akcijų-šėrų ir
tą išsirinksi į valdybą' ką 
tiktai norėsi ir taip visus 
dalykus korporacijos_ tvar
kysi kaip tau gerai, o visi 
kiti nors ir matys tavo da
romas ' skriaudas, bet tavęs 
perbalsimi negalėdami, no- 
roms neimtoms turės arba 
savo akcijas-šėrus parduoti, 
kad ir su nuostoliais, arba 
tylėt, ir pritart tokiam niek
šui turinčiam didžiumą ak
cijų-šėrų, visuose jo. kad ir 
bloguose darbuose ir sukty
bėse — manydami, kad iš to. 
ir jiems šiek tiek “prakeik
to pelno teks.’

Kooperacijose dalykas y- 
ra biskį kitaip: čia balsuoja 
ne akcijos-šėrai, bet žmonės. 
Kaip korporacijpje vienas 
žmogus tiek turi balsų kiek 
turi akcijų-šėrų, tai koope
racijoje vieną balsą turi 
kiekvienas, akcininkas nežiū
rint to kiek jis turėtų akci
jų, ir tas kuris turi vieną 
akciją turi vieną balsą ir 
tas kas tuii daug akci
jų turi taip pat nedaugiau 
bet tik vieną balsą. Tajp 
dal y ka ms esant ži i loma 
skriaudų ir apgavysčių pa
sitaiko mažiau bet kad visai 
apgavysčių ir suktybių ne
būtų sakyt negalima.

Nekartą žmonės keikia 
bendrovių valdybas būk jie 
skriaudų šėrininkams pri
dirbo, pinigus išaikvojo, 
nuostolių pridirbo. Nekartą 

' tuose jų pasakymuose yra

George E. Q. Johnson (dešinėj) priima priesaiką kaipo 
Jungt. Valstijų apygardos prokuroras dėl šiaurinės ūlinois val
stijos. - " . ' \ ’
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Paskelbtoje valandoje žilio- Kongregacijos, Tėvas Laurinas

y

eių buvo iš visur. Ūpas y i- _
tarpe buvo labai džiųginan-sų tarpe

ninią savo nemirtingos sielos 
išganymui.

PROVIDENCE, R. I.
Sukaktuvių paminėjimas

Vasario 13 d. pasidarbavimu

Mūsų darbai

Meilės Švč. Jėzaus Širdies

Tuoj reikalingas yra atsa
kantis VARGONINKAS. Alga 
ir ineigos geros. Malonėkite ra
šyti: Kun. J.-čižauskas, 1313 
Westminster Avenue, Detroit, 
Mich. '• (K.18)

Chicago, III.

PHILADELPHIA, PA.

“Arba daryk, ką Dievas 
nori, arbakentesi, ką tu ne
nori.”— ŠfcfrAugustinas.

_ Ramesniems gyvento-'gerb. klebono kun. Kavaliaus
ko ir kitų įvyko prakalbos pa
minėjimui Lietuvos Nepriklaii- 
somybės t) metų sukaktuvių. 
Kalbėjo gerb. kuii. Jonas Bak-

■ ‘ : v
ir c 

yra pasekmės /

Tai ne dėšrukės, bet jūrininką naudojami žvalgybai baisū
nai Guantanaino’je, kur laikomi metiniai manevrai.

JIASL.
i

religiškų daiktų. .Laike misijų
10 valandų atlaidai, hjnJ 

tent, kovo 20-21-22. Tikimasi, 
kadevisi So. IVorcesteriečiai ir 
iŠ apylinkės miestelių lietuviai, 
kaip tai: Millbury, Sutton, 
Stoneville, Osford, ' Aubum, 
Cherrv Valley. Leicester. Spen- 
cer, Paxton ir kitų pasinaudos 
minėtomis misijomis ir 40 vai. 
atlaidaisj. o ypač kiekvienas at
liks velykinę išpažinti. ,Gavė
nios laikas yra tinkamiausias 
susitaikymui su Dievu.. Todėl 
kam brangus yra išganvinas/ 
tas privalo savo sielos reikalus 
aprūpinti. Bus svečių kunigų 
ir kiekvienas turės progą pa
sirinkti sau nuodėmklausį.

' Jieva

DĖL APRŪPINIMO 
. MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

i

id’o lietu viškai-rusiš- 
puskomisariai sugrįžę nuo 

Salos, kur jie keli metai 
buvo išvežti bulbių skus-

į pasekė Lenino pėdomis ir 
; įvedė diktatūrą visų laisvania- 
nių pinigais pastatytoje sve- 

s tąinėje, ar ikišiol tebebosauja 
tame, anot jū “apšvietos”

* ’ ---Ten netrūksta niekuo- 
' mėt, savotiškos raudonos švie

sos: bimbiškos, niizariškos. 
. piepiškos, vabališkos, prūso- 
kįękos. Suhatvakariais, šią 
^‘"apšvietos” svetaine apšvie
čia mėnulio spinduliai ir švie
čia net per kelis blokus, netik 
šviečia, bet ir kvepia, čia bū
davo jaunuoliai ir jaunuolės 
šviečiasi ir šoka, šoka ir švie- 
čiasi 
jams pradėjo įkirėti matant 

j subatinį jaunuolių “apšvieti- 
į mą” ir jie nebenorėjo toliau | 

to pakęsti. Jie pradėjo neri- pyS įr Kavaliauskas. Žmo- 
mauti ir kalbėtis, kad jau tai nį„ buvo nemažai. Būtu buvę 

'apšvietai būtinai reikalinga o-'ir daugiau, bet tą diepą laisva- 
Vietos klebonas kun. I dariai surengė Bačiuliui kon- 

ūnas ne vien nuo žmo--ertą.
nių girdėdamas, bet ir patsų .

ūrėjęs jų darbeliams,
- negalėjo. jų toliau pakęsti ir, 

Ų išėjęs iš kantrybės, paskelbė 
/ vietos, amerikonų laikrašty 

(Męssenger) atidengdamas 
viešai subatines apšvietos- pa- 
V-' • ^•8’*’’ ‘ * *

Sėkmės. Miesto valdyba, išty
rus gerai dalvkus, ima ir už-

I-’'. . . * •

dwo minėtam name duris šo-
ns subatvakariais.

Na jan čia tai prasidėjo tik
ra; revoliucija, tartum kas bū- 

5 širšių, lizdą. Bė- 
pas įmesto valdžią,

pas advokatus, bet ma- 
kad to viso pasekmės ne 

kokios, nes jau pradeda kalbė- 
jįl’^tijapie kerštą katalikams. Jau 

Atsirado Norvood’e ir “Dzier- 
afflškis” ir pasmerkė “numū- 
<?yti” du asmeniu Kun. V. Taš- 

RL kūną ir Jurgį Versecką, Gir- 
di, kaip tik mes viršų val
džioj paimsim, tai tokie svo- 
lačiai gaus pirmutinę kulką 

'■
į Tairmtit prie ko mūsų lie- 
tuviški holševikėliai rengiasi, 

įį.'bet aš, šitą žinutę rašydamas, 
riu .pasmerktiems nebijo- 

. To žmogaus pareiškimas 
h- 

’ labiausiai norėtu.. Aš esu tik
ras, kad mūsų Dzieržinskis, 

iudamas svetainės durysna, 
įtaikintų nei svetainėn, nes 

'jau ,tiek yra moonshinės au
tas, kad rankos taip dre- 
ad jn suvaldyti negali, 
mas į kitą greičiau pats 

nušautų, švakas mūsų 
skis. į

Sargas
»

Einant dvasinio gyvenimo 
dėsniais kiekvienoje parapijo
je kas metą reikia, atnaujinti 
dvasiniai lavinimai misijomis 
ar rekolekcijomis, nes jos tari 
begalinės svarbos. Jos atnauji-

CAMBRIDGE, MASS.
V, 7

Metinė parapijos ir darbinin
ku pagerbimo vakarienė

Vasario 27, Švč. Panos Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa-,,na visą žmogaus, dvasinį gyve- 
rapijos įvyko metinė vakarie-. 
nė. Užgavėnių sekmadienio 
vakare kasmet yra rengiama 
parapijos vakarienė. Šiemet bu
vo rengiama dviem tikslais: 
kaipo metinės šventės ir pager
bimui darbininkų, kurie dar
bavosi ir darbuojasi parapijos 
bei bažnyčios labui.

nių jau buvo pilnos sėdynės. 
Nckurie dar vis ateidinėjo ir 
vėliaus. Todėl buvo sunki už-♦ 
duotis vakarienės gaspadoriaus 
ir gaspadinią visus už stalų 
susodinti^ . Spaudė kimšo kiek 
tik galėjo. Sutalpino tiek, kiek 
dar ligšiol nebuvo sutalpinama 
šioje svetainėje.

Svečių buvo irgi nemažai at
silankę. Buvo Lavrence lietu- 
vių klebonas gerb. kun. F. Vir- 
mauskas. Dalyvavo taipgi ir 
gerb/ kun. F. Strakanskas,. šv. 
Petro lietuvių parapijos Soutli 
Bostono vikaras. Svietiškių 
svečių buvo iš visur. Ūpas yi

Koncertas

Vasario 27 d. mažųjų koras, 
p. B. Valaičiui vadovaujant tu- 
rėfo koncertą. Vaikučiai gra
žiai dainavo. Garbė tiems tė
vams, kurie leidžia savo vaiku
čius prie koro ir kurie lanko
si į kataliku parengtas pra
mogas.

Čia yra ir tokių, kurie neat
skiria katalikų nuo laisvada- 
rių. Reikėtų susiprasti.

Balius ------ —

Kovo 1 d. Šv. Onos draugija iis. Linksma matyti kad Cam- 
surengė balių. Žmonių buvo pil-. 
na svetainė: Pelno liko $50 su 
virš.

Misijos

Parapijonys nudžiugo užgir- 
dę, apie misijas,' kurias laiko 
Tėvas Marijonas Kun. Urbona
vičius. Baigsis kovo 20 d.

A. J. V.

X
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Džiaugusi “Darbininku” 

Gerbiamieji:—
- Širdingai ačiū už pranešimą 
apie išsilmigiiną mano prenu- 
merafosT ■Nors Jr Clucagoj yra~ 
lietuviškų"laikraščių, liet tokio 
įdomaus kaip “Darbininkas” 
nėra. Tad šjuomi pridedu pi
nigus $4.50 už visus metus. 
‘‘Darbininkas” yra geriausias 
urano prietelius ir suraminto- 

į jas.
. „Su tikra pagarba

B. Grybas

šalčiai pavojingi. -h™®®.-
Šaltis yra rimtas jnikrobų užpuolimas, 

užkrečiamas. Neapleiskite jo nei valandė
lės. Niekas nežino, kur jis gali nuvesti.

Virš 150.00 mirčių kasmet kjla iš 
priežasties šalčio.

Šalčiui reikia keturių dalykų — juos 
reikia daryti tuoj- Sulaužykite šalti, oa- 
iiuosuokite vidurius, sustabdykite karštį, 
suvikrinkite sistemą.

Hill's tą padaro į 24 valandas — ir be 
nemalonių pasekmių kaip kitos gyduolės.

Nežaiskite su šalčiu. . Gaukite tikrąjį 
Hill’s ir pradėkite kada altis pradeda. Vi
sos aptiekos parduoda Hill's.

TEMYKIT KAINA
KAD BUTŲ SGc.

CASCARA^OUININE 
RAUDONA SV '

DĖŽUTĖ PAVEIKSLU
.. ........... - ... — •*—( — 
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|| VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR
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Aprūpinimas Motinos
Gyvybė, sveikam ir sveikas kūdikio 

išsivystymas priklauso -lauguuioje 
sveikatos ir apsaugojimo motinos. M<>- 
iHta gati pažeisti kūdiki kurį ji nešioja 
iygiai pirm devynių -netiesių prieš gim
dymų kaip ir devyni mėnesiai po. . Kū
dikiu išgyvenimo proga prikiauso nuo 
šeimynos uždarini:, tėvų sveikatos ir 
teisingo - gyvenimo, apsaugojimo m*- 
ščios motinos nuo. }*ersidirbinio, neda- 
penėjimo ir rtųiesčių. nuo motinos ge
ro prižiūrėjimo laike nėštumo ir gim
dymo. pasilsėjimo, palaikymo, jienėji-. 
mo iš krūtų, supratlyvos motiniškos 
priežiūros namuose.
✓baugiau pusė kūdikių kurie miršta 

pirmame mete savo amžiaus, miršta iš 
priežasties sjjlygų. kurios •esti pas mo
tinas. 1916 metais surašyme daugiau, 
kaip TO nuošimčių Suvienytų Valstijų 
gyventojų, buvo daugiau kaip 75.:KK) 
mirčių kūdikių jaunesnių negu vieno 
mėnesio (jie sudarė 45.9 nuošimti vi
sų kūdikių mirčių i. Diduma šitų ku- 
dikių buvo tokie kurie gimė silpni dė
lei ligų ar sužeidimų. Nekurie iš jų 
aiirė dei to. kad motinos nežinojo kaip 
apsaugoti savo krūtų pieną arba n<*- 
suprato svarbos j*enėjinio krūtimis, ši- 
lie kūdikiai buvo bereikalinga auka ig- 
norancijai ir blogoms gyvenimo sąly
goms.

Motinos apsaugojimas negalimas iš
vengti. Aikvojimas gyvasčių prie gim
dymo turi būti sustabdytas, nes kiek
vienas naujagimis yra ne tik busiantis 
pilietis, bet tos pačios sąlygos, Kurios 
numarina pusę mirštančių kūdikių kas
inėtų, gadina sveikatai ir gyvybei tų. 
kurie išlieka gyvi. Ir reikia kreipti 
Jomę ne į tuos kurie jau mirė, liet į 
tuos, kurie gyvena. ”

Toms motinoms, kurios turėdamos 
kūdikius negali jų žindyti, stipriai re
komenduojamas Borclen’s Eagle Brtind 
Pienas Į bonkttię. -Tai puikiausias pie
nas sumaišytas su geriausiu enkrum. 
Berden’s Eagle Brand tai maistas, ku
ris subudavoja stiprius kūnelius. Ant. 
jo kūdikiai auga ir yra sveiki. Per 6S 

"metus gydytoja! rekomenduoja jjr--------

Skaitykit xiuox straipsnelius kūkvie- 
W savaitę ir laikykit juos ateičiai.

4

kūdikiai yra 
linksmus 
kūdikiai

S. Brigmanas C. C. J. duos re
kolekcijas kovo 13 dieną 1927 
Šv. Andriejaus bažnyčioj pas 
gerb. kun. kleboną J. Čepukai- 
tį» 1120 IVallaoe St. Rekolek
cijos prasidės su paskutiniomis 
šv. mišiomis ir tęsis iki kovo 
20 d. Ų

Kovo 20 d. 7-tą vai. vakare 
prasidės rekolekcijos Šv. Ka
zimiero bažnyčioj pas gerb. 
kun. kleb. J. Kaulakį, Wharton 
St. Rekolekcijos bus tretinin
kų paminėjimo jubiliejaus me
tu per tris dienas, o paskui vi
sai parapijai.

DARBININKĄ”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir mieshi ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikja žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

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

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų .ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

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

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems* taip 
ir jauniems, kaip vyramsy taip ir bh

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

-K‘DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metu 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bi.

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dūžnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci- 
jos adresas: Kaunas, Neprildausamybčs Aikštė 
2-Ta,LITIIUANlA.
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bridgiaus.lietuviai tokioje gra
žioje meilėje ir vienybėje gyve
na. Jie ne tik moka pagerbti 
užsitarnavusius dvasiškius,- bet 
ir pasaulinius darbininkus pil
nai atjaučia. Jau antrą pana
šios rūšies darbininkų pagerbi
mui vakarienę cambridgeiečiai 
surengia.

Apart skanių valgių, buvo 
ilgas gražus įvairus muzikalia 
programas, kurį išpildė prof: 
A. Žvdanavičians studentai.- 
Nekurtos mergaitės dalyvavu
sios programe pasirodė tikroms 
artistėms. Didele garbė pri
klauso prof. Žydanavičiui už 
gražų išlavinimą. Tėvai priva
lėtų kreipti dotnės į savo vaike
lių gerą muzikali lavinimą. Ei
lučių irgi netrūko. Seselės, 
Jėzaus Nukryžiuoto, mokvto- 
-io^-oarapiiinŲ mokyklos, la- 
bai gražiai išlavino' vaikėtius" 
ir mergaites deklamuoti. Nors 
mokykla tik praėjusiame rude
nyje prasidėjo, o jau vaikeliuo
se didelę atmainą padarė. Cam- 
bridgiaus lietuviai gali teisin
ga* didžiuotis pralenkę kitas 
kolonijas — įsisteigę parapiji
nę mokyklą.

Kalbų programe irgi netrū
ko. Visi gerb. svečiai ir gerb. 
vietos klebonas kun. F. Juškai- 
tis kalbėjo.

Pelno vakarienė, ‘manoma," 
atnešė nemažai. Už gausias pa
sekmes it pelną didele garbė 
priklauso rengėjams ir rengė
joms: gaspadoriui Al. Potem- 
bergui. jo padėjėjams VI. Ja
kui. Jurgiui Mockevičiui ir su
virs tuzinui gasnadinių. Padė
ka irgi visiems pramoninkams 
krautuvu inkams, ^kurie savo 
aukomis gausiai šią vakarienę 
rėmė.
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Pranašas

Bitinėlis

NEWARK, NEW JERSEY

* I.
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J
Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių <

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasiDidž.Britani l 

joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei- į 
viai, koks ją gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis,- 
skaityk ,

r

s

I

Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Olasgow, S. S. Scot 
tend.

DARBININKAS
Brvatoa;, Bsitaa 17, Man

r

HARTFORD, CONN.
‘ Statys bažnyčią

Kovo 6 d. geTb. klebonas 
kun. J. Ambotas pranešė iš sa
kyklos, kad bažnyčios staty
mas bus greit pradėtas. Pla
nai jau padaryti. Kainuosią a- 
pie $110,000. be Įrengimo vi- 
dvj. „ , _ . 
agyS^pF|onyyTrt? H 
sumos, nes visi bendromis pa
jėgomis dirbdami ne nepajus 
kaip tą sumą sudės.

Turime didelio pasišventimo 
nenuilstanti kleboną kun. Am- 
botą ir naują vikarą kun. Joną 
Bakšį.

Rekolekcijos

Kovo 13 d. prasidės rekolek
cijos. Ves gerb. kun. Bružas iš 
LaSaleto kolegijos. Pirmos 3 
dienos bus moterims, o kitos 3 
— vyrams. Sueikite skaitlin
gai.

4'-*’ ,
...______

’VORGESTER.MASS.
, Misijos

• Pirmadieny, kovo 14 d. š. m. 
« Vartų parapijos baž- 

'hyčioje prasidės dviejų savai- 
į^t misijos. Misijos baigsis ne- 

ioj, 27 d. kovo vakare. Mi- 
duos pagarsėjęs pamoks- 
as gerb. kuri J. Vaitkėvi- 

JŲbuvęs Kaimo naivėli 
rius kun. proŪ J. Vait- 
i taip tėvynėje Lietnvo^ 

kaip ir Amerikoje pasižv- 
savo iškalba.' Be to, bū- 

gilr|i mokslininko, jis 
Iria vien įdomių žinių Ir pa- 

. Pamokslai bos sa
lk rytais ir vakarai^ Talp
ios galima įsigyti įvairių

:: TRUMPI :: i 
SKAITYMELIAI

NAUJA KNYGA

100 tranu puakaiSu
150 pusi. 45 centai

> ■ ,

Balandžio 3 d. rekolekci jos 
prasidės Švč. Trejybės bažny
čioj pas gerb.,knn. kleboną T. 
Kelmelį, 207 Adams St. Reko- 

. lekcijoj tęsis visą savaitę.

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
šlnoml pranešu savo pacientams kad mano daktariškas ofisas yra 

{rengtas pagal vėlįųnslos'Enropiškos mados, turintis savyje nanjatislai Ir 
rastus klinfkbs {rankios, kaip tai:

1. ArtftRciališkų saulės šviesų, kurios spinduliai stel>ėtinai veikla 
ant-nekurti odos ligų, taip lygini išgydo prasideda ričių džiovos Ilgų ir 
pradžioje odos vėžį. Taipgi turi daug reikšmės prie gydymo vidaus ilgų 
Ir žaizdų..

2. Elektros Įrankiai ir mašinos, kurios yrn pritaikintos dei gydymo 
nervų, reumatizmo ir moterų ligų'

3. Skyrius dėl paslaptirfgų moterų ir vyrų ligų.
4. laboratorija, kurioj yra tmmlomas kraujas, šlapumas ir t. t.
DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 

12900 Jos Campau Avenue N. Detroit, Michigan
VALANDOS: 10—12 dienų Ir 2—S vakare. TET.EFONAS: Arlington 2683.

T7T“

IŠEIVIŲ DRAUGĄ” ' -
“IŠEIVIU DRAUGAS” yra tai vienintelis

i lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu- ■- 
vjams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir • 
Lietuvoje.

"IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairimrn-- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei * 
metų 6 šilingai, 3 men. 3 šilingai Ir 6 penai.

* . • ž ■

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

Lietuvoje: Metamš 24 litai, pii.M'i mvtų 12litą,— 
3 mėn. 7 litai/ ’ . ,

!

i

T

“TIESOS AIDAI”
i * , ■ ’ x ■'’ — '''■ — ♦

Mėnesinis lydinys, TIESOHsriesojc nusviecian 
tis dienos klaušTfiVns~

Prenumerata metams.............................;...
i / ■ • z i» *

Atskira knygele............................. ..

Adresas: "TIESOS AIDAI”
1624 E. FaUs St, Niagara FaIls. .N. Y.

............. 'lab t

r

.$1.20 

..10c.

1624 E. Pails St,
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PATRICIJA
< --------- ———

kad gauname

MURZINI,

RŪPINASI SVEIKATA

PRIGAUDINĖTOJAI

nuo

J. Spakainaitis

DARBININKAI PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

“Darbininku?” : ! •
T Prakalbos
v-Kovd 17 d. 7-80 vali vakare.

Darbininku reikalai.—Pervers
mas Lietuvoje.'— Vėliausios 
žinios iš Lietuvos.

LDS. 14 kp. Įvyks prakalbos. 
Kalbės žymus kalbėtojas iš 
Bostono. Sueikite skaitlingai, 
o išgirsite daug svarbiu ir nau
dingi) žinių. - \

Sandariečių bimbalas

t. cfti vra sandariečiu bimba- 
Jas, vadinamas “Varpas.” .lo 
tikslas nubankrutyti katalikus.

- Jeigu kada katal ika i -r engia va
karą. tai ir bimbalas daro tą 
patjv Kartą negavę svetainės 
pas šv. Jurgio draugiją.-nuėjo 

■ pas lenkus. Toks bimbalo bez- 
(Jzibnkavimas neteko visuome
nės paramos.

5 Koncertas

Lietuvių Darbininkų Sąjungos apskričiams ir kuopoms reikalaujant

- Centrai Labor unijos ats
tovas Jeimings k pareiškė 
Boston7) miešto tarybos .po
sėdy, kad dabartinių laiku 
yra žmonių be darbo tarpe 
60,000 ir 75,000. Darbinin
ku padėtis dar niekad nebu
vo taip bloga, kaip kad da
bar yra ir kad š^tai pilie
čiu galėtu užimti ateiviu 
vietas, prie miesto'darbu.

Lietuviai- darbininkai tu
rėtų kuogreičiaušia išsiimti

perstačius žmonėms gr&ąi 
tikybinį veikalą ViPiū’wS- 
14 ■ .• •'' ■ ■' '

Kas yra mafęs veikidą 
“Piloto ,duktė,’’ tas negali 
praleisti nepamatęs šio vei- 
kalo^Eatiicija.^ Gilus, 

bet aiškiai suprantamas iš 
Kristaus laikų tikybinis per
statymas. Vertimas Jono 
Tarvydo.

Gerb. kun. F. Strakaus- 
kas išmokini n įui šio veikalo 
ir prirengimui scenerijos 
pašventė kelių mėnesiu dar
bą. Jis surinko žymiau
sias ir gabiausias ^šios kolo- 
nijos mergaites-Ibsejašl "

Be to, jam gelbėjo prity
rusios perstatymuose mer
gaitės, E. Kiburiutė, F. 
Ka rbauskiutė. K. Š vagždž i li
te ir kitos.

Taipgi prie scenerijos i- 
vairiu darbų dirbo visa ar
mija berniukų ir i mergaičių.

Tai pirmas toks veikalas 
ir taip gerai'priruoštas bus 
perstatytas šeštadieny, kovo
12 d. 4 vai. po . pietų vai
kams ir sekmadieny, kovo
13 d. 7 vai. vakare, pobaž- 
nytinėj svetainėj ant Penk
tos gatvės suaugusiems.

Ateikite visi.

Pastaraisiais laikais darbai 
labai sumažėjo. Amatninkams 
beveik negalinta gauti darbą, 
o paprastiems. darbininkams 
biskj lengviau. Atlyginimas 
mizernas. Bedarbiai! jaučių
daug.

Nudžiugo, kad vajus
/,; prailgintas

LDS. 14 kp. nariai sužinoję, 
k-ad vajus prailgintas nudžiu
go ir smarkiai ruošiasi visiems 
kaili išpilti, kurie ligšiol iš 
mūsų kolonijos mėgino pasi
juokti. Dabar tai mes tikrai 

- visus “subytinsrme.”
Lietuvių Darbininkų Sąjun

ga vis didesnę užuojautą ir pri- 
- tarimą, gauna nuo visuomenės. 

Darbininkai noriai rašosi prie 
—K>s ir džiaugiasi jos organu

| Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių jvy- S 
f kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- S 
® gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly f; 
1 greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”
| “TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- U 
| tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- <» 
§ tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- į ’ ’ • c į& nimo klausimais; be to, deda Įdomių apysakų, eilių, Įžy- p 
£ niiųjų Lietuvos.žmonių gyvenimo aprašymų ir t. t., o be jį
5 to, dar kas menuo savo skaitytojams duoda Įžymaus Lie- į 
® tuvos veikėjo paveikslą.
$ Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, j 
| gauna priedo Įdomią l£>0 pusi, knygą “špionažo paslap- I 
| tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- i į 
i kinį “Vakaro kaukės.” r 'j

f “TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- ; » 
| šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam j Į 
| už juos prenumeratos pinigus. i
Z “TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei „ j 
e, metu TJt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi- 

gubai. "Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoftaip pat; kžripLfe*^ 
e tuvoje. -J
6 “ TR1MTTO ‘ ’ adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr. i

Matomai Italijoje trūksta 
vandens ir muilo.

Kodėl taip rinanai !•
Argi ne iš ten atvažiuoja 

visi “Juodarankiai?”
Ohio Sun Dial

■' z •• •

Pratęsiamas iki musų organizacijos metinės

Susirinkite skaitlingai
Kovo 13 d. tuoj po pamaldų i į.

Įvyks LDS. 7 kuopos svarbus Į 
susirinkimas, šv. Kazimiero1 

—parapijos svetainė j, Providence 111
st. . ' L

Kiekvienas narys turėtų bū-1 '
ti,f nes turime svarbių reikalų, jį' 

„ Vajus pailgintas ir mes turime 
pasidarbuoti, kad išplatinus'. 
“Darbininką.” į*

Be to, bus platus raportas iš . 
buvusio Katalikų Seimo Bos- i 
tone. ,

l Ateidami atsiveskite, ir savo ■ 
draugus prirašyta- -

S. D. Bilinskis,
L D. S. 7 kuopos raštininkas į

Be to, bus Išaišlrinta ’ įvykihi 
Lietuvoje; 1) perversmas, 2) 
sušaudymas “daibiųinkų,” 3) 
Lietuvps “Silūras, ”: 4) lašini
niai sapdarierių atstovai ir 5) 
dahmrHiiP l.ipt.jvus TX)litinė ir 
ekonominė padėtis.

Tokios prakalbos tai reteny
bė. Lai nelieka nė vienas tą 
vakarą namuose, nes paskui 
gailėsttės. Ateikite jusi, o vi
si. ‘ '/

Didžiausia Dievo bažnyčia» 
žemSjp yra žmogaussiela. - £ 

> —:---- :------------------- " - —S'
Ptiieškau VIjmIo Jucevičiaus. kiirę ii* 

V Unijoj Kafesnykų |mnipljos. .Vtnerf- 
. kun atvyk* UU3 tu. Apsiųyveno. Biunt- 

Zord. dafitir netinku kur 'gyve-
ua. Tu liti svarini reikalu, todėl lutdo-
•lėkit atsjsaCKil. UI1 IJ tlllHUlff'JU.MH, 
lonėkit pranešti žemiau paduotu adre- 
sii. i:ž !:;j išanksta širdingai (lekuoju. 
ANTANAS I>XEKEVJ<TIS, 27 CttlU- 
•Įeit Avę., I,n>videuw, lt. 1.

?Ar žinai?

. JL * Z '• ■
* - ' * i t ■ ' < Į 'V

Tad, prašome visų darbuotojų dar su didesnia energija stoti j šį kilnų ir išganinga dar
* ' • ' . L. D. S. CENTRAS į * ’ •

!Žna* LithuanianSales Corp.
Rep. i 266 Broadvzay, So. Boston, Mass.

1 Seserų Nazaretiečių mokyk
la. planuoja šaukti mitiugą .ap- 
jkalbėjimui Lošimėlių rašymo 
(kontestą, kuri* dabar turi 
iMassacliusetts Džiovininku Lv- t . .
Iga.___________ . _____
F •Stu.dvnrir’syeikatos prlžinrė- 
ijimas būtinai reikalingas’ ir

i

vn MI- e
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?s GUNARO LINIJA UŽIMA 
k PIRMENYBĘ

Per keturias paeiliui me- . 
tus. Cunard liniją, laike 1926 Į 
mėtų,' pervežė daugiau ke-j' 
foiiiĮiiiibij. jūrėmis negu hilc-Į 
kita kokia linija arba jų gru
pe. Prie to, leidžia greieiau- 
sraš laivus į Europos šalis, 
“tris didžiuosius,” “Beren.- 
garia,”. “zViuįtania,”. ir 
“Mauretania” pa’dare ge
riausi rekordą pereitais me
rais.

Laike 1926 metu daugiau' 
7 t 1 > . * ų ____ I

negu ketvirta dalis milijono i 
pasažierių važiavo CimardVr 
linija ir jos bendras linijas. 
Tai beveik vienas ketvirta
dalis visų pasažierių perrėž
ai vienais metais.

Liepos 4 d. Cunard linija I 
minės savo 87 Įsikūrimo su
kaktuves. Per tuos ilgITs 
metus ši linija visuomet už
ėmė pirmenybę.

h V

i’’
bi *

- - ■ • v . * * 

stalas knites,’ o mes pamažu 
prie jo pridęsim sava ranką, 

:rtit<Himą suma- 
zinsiiu, panašiai yrą su mo- 
lekulomis mūsų rankc^L.it 
oj-o. Jei oro dalelės, 
lękulos daug 
ta, neį< rgn 
tai 
liečiaį. 'mūsų ranką,

i -

’ AR AUGALAI .JUNTA?

Šių dienų moksliu inkai- 
tf^ayntinmlpii piitūrimi irndė^ stalo, k 

. jog^ augalai, lygiai kaip..ir ...........
___gjyuliai, turi nervus, kurie 

po visą ąuga- 
j nervais auga;

APŽVALGOS SAVAITĖ^ PRADEDANT PIRMADIENĮ
• KOVO 14-TĄ 2

P yra
- lo kūną; ' Tafc
Iaš* pa jųnta^kis -dedasi; ap- 
link jį. Jei-rugys išvirsta,. 

n' - tai jis tą tuoj pajunta ir 
pradeda keltis, o ėsant silp
noms šaknims bei puriai 
dirvai, stiepimasis aukštyn 
Iabai yra aiškiai pastebimas- 
toje vietoje, kur rugio stie
be yra pastorėjimai — žie
dai bei nariai, nes juose pra- 

z deda darytis palinkimas vir- 
tį šun. Šitą augalu ypatybę 
ę.' vadina fiziologai tropizmn.

Be to, mes gerai žinome, jog 
’ vaisiniai medžiai, kuriu žie- 

!•'. ve bei šaknys yra draskomi
— žalojami,—neša daugiau 

Oi_iylaisių negu gerai
mi. Mat, medis, pajutęs sa- 
ve sužeistu ir bijodamas- nu

ly džiūti, vaisiaus neatnešęs ir 
savo giminės, nepr^plėtęs, 

pį: taip šiuo susirūpina, jog 
py duoda godžiam žmogui daug'ir 

vaisių. Yra daug kitų da- 
B ? lykų, kurie mums rodo, jog 

augalai junta. Taigi šian- 
Į’ dien jau net atrasti ir tie 

'-augalo nervai, kuriais jie 
tuos jutimus perduoda i 

K tam tikrus centrus bei maz- 
į. gus, panašiai kaip pas gy- 
£; vulius Į smagenis. Gilesnis 
Ky augalų pažinimas yra žings- 

nis pirmyn žemes ūky. nes 
Ik , tas duos progos gauti dides- 
^-'.fnių iš javii derlių.—“LTk.”

ekiilos,

SBtx 
>'W Vš
/»

s >.
$ z
F-
įi 
fe'
* -

tai tos ,01-o -dalelės.' kurios
- labai 

stipriai4 stabdo mūsų rankos 
molekulu krūtėjimą, ir mū
sų rankai todėl yra - šaltą. 
Mat, juo rankos motekulos 
pamažiau ki ųfės, juo ranką 
bus šaltinė.

v • •

r •’ t ? 1
Tačiau, ne vien mūsų ran

ka su oru susiduria: visą 
mūsų-kūną oras liečia. Jei 
oro molekules pamažu kru
ta (o tai yra, kai oras.šal
tas), tai jos, siekdamos mū
sų kūną, stabdo mūsų kūno 
molekulu krutėjimą dr tuo

saugoja- būdu mažina mūsų kūno ši-

•>

Įima. Todėl žiema mums v-*. • 
ra šalta. Žinoma, drabužiai 
neleidžia orui mus skriausti, 
bet ir per 
prie mūsų

stengiasi

drabužius oras 
kūno skverbiasi 
mus šaldyti.

“Pavasaris”

-
AR GALI PAUKŠČIAI 

SKAIČIUOTI?

? y

PlllM.IbiO^ę. K<H7TTiT^ —

- S AL LY
Su Coileeu Moore

THE DARK ANGEL
: tt lionahi Joliuttvv

ANTR.UIIPNY. KOVO 15-TĄ —
THE■; MAKING . OF 

G’MALLY 
?su AW<>n Sills

SUEITY SADIE 
\ :.tt oorotli.v Markuti

TKE< IADIENY, KOVO Id-TA —

CHARLIES AUNT
<gi Siti ("haplin

CALIFOENIA STRAIGHT 
; AHEAD 

su Regūšald Denny

mT-AWExr.-jgoynii-ter
IRISH LUCK

: u Thornas Meiglian ’ J 
WE’RE IN THE NAVY

■ N0W
su AVallaee Beery .

PENKIADIENY. KOVO l.S-TĄ — 

FOR H
SU

THE PHANTON OF THE
OPERA

su Lon Clninev

ŠEŠTADIENY. KOVO 19-TĄ — ’ 

LITTLE ANNIE ROONEY 
:.u Mary Pk-kfvrd

THE FOUR HORSEMAN 
su Rudolpli Valentino

11
,Įj
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tai musų specialybė, ir ilgų metą prak 
t»ka. Darijus artistiškas. Kainos žemos

‘ ‘ .■ . M. A. NORKŪNAS
Lavyrence, Ma»

LIETUVIS DENTISTAS

R. ST. A. GALVARISK1
Į __ (GALINAUSKAS)
414 Broadway,So. Boston

Telephone Sp, Boston 2300 . ‘ 
[Ofisas rruinras iiuu 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo T 

Į iki 9 vakare. Šventą dieną pagal ra* 
| sitarlmą.

>

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

DR. J. Efl^. MURPHY
(DANTISTAS)

Lietuviams galima snsikąlbėti 
nes randasi lietuvė slaugė-

I
lf? Pleašttut'SL, . .Lavvrence, M

’ advokataF

I
-- -------------- \

'į | “ Geri raštai suramina, pa-
v'inoko, patraukia, prie gero 
| • sužadina ir sustiprina tikėji- 
|jiną, kelia žmogaus dorovę, 
g!vadovauja senam ir jaunam

Pirmadieny, Progų Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalę 
Bandymo Vakaras

Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Vai. Po Piet, 6 :30 ir 8 r45 Vakare.
~ Šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., O 

Vakare 15c., 20c., ir 25c. -
^flSKSESEB

ANT RENDOS 6 kambariai.
167 Silver St., S. Boston, Mass.

CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Mnz’kos LelJii.' 
tams $2.00. Už tą p:.;':;; 
siunčiam ir Lietuvon. : 
LIS. 421 6th St. S.

®®©©®©S©S®®@®S®©C<->J«
<

(arti Inman Sq.) 
Vak: nuo 9 ryte iki 9:30 vak.

.1

į
t

1 •

■ z: ij-

i dorovingame gyvenime.” 
--------- ■ Prof. D r. A. Maliau skis

| Liberty 7296. i

| GEORGE H. SHIELDS
| ADVOKATAS | 
1811-812L01d South Buildingl 

I 294 Washington Street | 
8 Boston, Mass. |
| Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P. M. | 

| GYVENIMO VIETA. |

i 37 Gorham Avė., Brookline t 
v Telephone Regent 656S v
| ANTANAS F. KNĘIŽYsf 
g kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- x 
& lą ir užsiima Real 'Estate pardavi- X 
v nėjimu. būna mano ofis^ kasdien į 
X nuo. 3 iki 5 valandos po pietų išskv- s 
» rus šventadienius. Lietuviai, kad ir J 
v mažai sukalbantieji angliškai gali v 
X kreiptis įvairiais reikalais pas ma- £ 
& nę. A. F. Kneižio adresas yra toks: ę 
£308 E. Ninth St. Tel. S. B. 1696 <

- - '

VERACKA H? V3ŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway

. Tek S. B. 0948

BR0CKT0N MASS.:
— 683 No. Mažu Street

TeL Brocfcton 7180
4’- -i-M im. f Ti", ■ ,

|l TeL Brockton 5112

fl DANTISTAS >

| DR. A. J. GORMAN
I (GUMAUSKAS)'
S Sekmadieniais po pietų
17C5 Main St., Montello, Mass.
|^^^(Kampas Broad Street) |

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS, 
y (SEYMOUR)

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

- rimus laiškais. . 2
Ofiso valandos 

nuo 9 ryte iki 9 vakare
381 WEST BR0ADWAY 

South Boston, Mass.
(Antros lubos)

I

24 NAUJI NAMAI
; South Bostone

Tarp M ir N. Colunibia Road. Marine 
Rd. ir East Eight Street. prie marių, 
ant kalniuko, kur dideli medžiai .vasa
rą žaliuoja.

Jau keli namai yra parduoti ir greit 
bus visi išparduoti pirm negu mibtnla- 
voti. Jie bus budavojami sulig plono 
jau paimdavotų namų Dorelh'steryj.

Dabar proga pasiskirti. Skubinkit 
pirkti, lies bilderis pabūdavęs taip kaip 
norėsite už $2.500 Įniokėjimo.

(’i’uos visus namus bus galima pirk
ti Lik iier musų agentūras.)

X <?

'Šituo klausimu buvo pa
darytas toks bandymas. Dyi 
vištos vienu kartu išperėję 
viščiukus: viena 4, kita 7 vi
ščiukus. Kuomet viščiukai 
apsiplunksnojo, tai antroji 
višta pametė vedžiojus savo 
viščiukus, kurie prisišliejo 
priepiiTnosiosvištos.—Die- 

DDEL ŽIEMĄ MUMS pa pamotė leisdavo sveti
miems viščiukams kartu su 
savaisiais būti, bet vakare, 
kuomet viščiukai ieškojo 
pireglobsčio po vištos spar
nais, tai paskutinioji prim- 
davo tiktai keturis, o liku
sių nesileisdavo. Be to ji 
negalėjo atskirti savų nuo 
svetimųjų ir priimdavo po 
sparnais bet kokius, tik ke
turi ns viščiukus. Kuomet 
vištininko durys būdavo už-, 
dalytos ir tamsoje višta ne
galėdavo matyti viščiukų, 
tai paskutinieji vienas.

ka siekia" i mūsų ranką tri- fcito prieidavo ir palįsdavo

A. IVAS
110 Tremont Street, Boston 

545 East Broadway
—__. . South Boston . !

v-p- ŠALTA

Žmogaus kūnas yra daik-
5 tas, susidedąs iš labai mažų 

dalelyčių

ssr■»

________
Tel. So.

I

(KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, So. Boston

Ojsio ralanĄps:
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir. nuo 6 iki S vaL vakare. Ofisas 
uždarytas snbatos vakarais ir ne-, 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

— molekulu, kaip 
ir kiti daiktai.— Be to. ir 

: ~ mūsų kūno,-pavyzdžiui, mū- 
B šii rankos dalelvtūs— mo- 

lekulos taip pat kruta, dre- 
ba. Juo mnšiT ranka yrif 
šiltsenė, juo tos rankos da- 
lelvtės smagiau kruta. Bet

GERAS PIRKIMAS
T’arsidumla sotins. dvidešimt metu se

numo. Arti tūkstančio vaisinių, medžių 
iš kuriu yiaugfintsia yra olrjlys Melu- 
tosli ir Baldtvin. Tdipei įlevvnitj kam
bariu namas ir tvartas dėl 30 gyvuliu. 
Žemės 23*1 akrų, nusč dirbamos o kita 
ganyklai: 5000 kortų malkos. Lengvas 
pirkimas. Kas luotu ir.teęesuojasi mel
džiam atsišaukti sekančiai: ANTANAS 
OKKNTAS. <’or. Cottage & Chi'sttnit 
Sts.. Athol. Mass. K.-J1)

I

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI

t

L

I

t
I

1179 WASHINGTON STREET
> Norwood, Mass.

t

»
I 
I
I
I

II

(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTO JAS ’

t

&» R SIXTH ST., SO. BOSTON 
TU R. R 4498 .

; ' i ■ "■»'

Lietuvis
i r

H '
I I '

®«e*NW®®®®®®®®®e®Mwee©e5r

Tel. Haymarket 1307
Vakarais iki (i—Subafomis iki 10

JUSU KREDITAS YRA 
s GERAS

štai žiema, oras šaltas. Tad, 
oro dalelės daug pamažiau 

. knita, »ęgu ‘mūsų rankos 
dalelės. Bet oras mūsų ran-

Užlaikome kamarninką, 
padarome planus dėl bu- tJ 
įižlaikotiunramn taisvto- '»

Skoliname pinigus ant >1
■- - ' ---- . T.

* -
♦ 
C
v

*.v

A J KUPSTIS S332 WEST BF.0ADWAY’ SOUTH BOSTON, MASS. |

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

&

f 
I 
« 
t 
i 

i

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

DR. J. MARGUS- 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš* 
ku vyru ir moterų ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St, Boston, Masu. 
Room 7—Tel. Riehmobd 0668 

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

. I -

> nes oro dalelės susisiekia ir 
-Ovsusimuša su mūsų .rankos 

dalelėmis—molekulomi s. J ei 
mes kumštimi duosim i sta- 

’ lą, tai stalas sukimtės, nors 
z pirmiau nekrutėjo; liet, jei

Tel. So. Boston 3520

tt. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

•
Baigęs du Universitetu 

CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su
.'•Darbininko'’ Name 

(antros lubos)
366 Broad^ay, So. Bostoi

Rezidencija
906 Harvard St_ Cambridge. Mnss. 

Tek University 1483—J.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite .

to. t50 to žmones -jau senai 
kalba, kad kiekvienas paukš
tis . žinąs, kiek turįs lizde 
kiaušiniu.—“Trimitas”

t

» • z

GEORGE MASILIONIS
377 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

Prie1 E Street

Mes parduodam tiesiai iš fhtisrr 
“wiiolesale lnuises” geriausios ni- 
šios vyrų ir moterų drabužius, ser- $ 
mėgus, kailius, auksinius daiktus. S 

. krtrpgtyz Rin mtxrf& 
grafns. nulio*. i"r f f., ii# prieihr.mą £ 
kaita). Išlygos lengvos — pritaiko- į 
mos jums. -g

L. GOLOSOV CO. | 
39 Washingt0n St. Boston | 

(Antros Lubos) '■?

Šitas- kuponas yra vertas | 
$2.00 kaip pirksit $

perkam, parduodam ir išmainom na
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
bučernes, bekernes ir restorantus. In- 
šiūrinam (apdraudžiamo) namus nuo 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu- 
ves ir automobilius. Parduodam ang- 
jis, koksus ir malkas, 
kambarius, 
arkitektą;
davotojųužlaikorne~namų taisyto
jus, stogdengius, plumberiuS ir e4ek- 
trikininkus. i 
pirmų ir-wSrų*ntdrgreiiK TęipigfcsiP7-•£- 
teikiam legališkus patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose, 

kaip tai’: pirkime ir pardavime visokie turte ir t. t.- Reikale 
ė kreipkitės pas: ■l

I
TeL S. B. 2805—R. |

LIETUVIS ^2*^1 
0PT9METRISTAS I

Išegzamlnuoju akis, priskirtu aki- | 
nius, kreivas akis atltiesinu ir 5 
ambiljoniškošė (aklose) akyse «o- j 
grąžinu šviesą tinkamu laiku. |

J. L. Pašakarnis, 0. D. |
447 Broadvay, So. Boston. |

GRABffRIA!
Norw<x>d_1503

E. V. WARABOW & CO

«O£S63CICS»»SS68»SC3CSS5^^
2 TELu So. Boaton 0508—W. j
I UETUVYS DANTISTAS j 

H. L KAPOČIUS i 
^251 Broadway, So. Boston j

(“Keleivio’’ name) ?
Onėo Valandos: nuo d IM 12, n* t 

£x:8G9E!61r 000 6:30 fkf 9 vakare. 9 
nuo 9 iki 12 vai. dlen* J 

Subatomls nuo 9 itk.6 vak. NeM S 
llemis nuo 9 1U 12 (pagal sutarti? *

•X«369C33aS3S9SX3M3SX»S3^^

Geriausia vaistas nuo viduriu

PERSiKELIAŪ NAUJON VIETON 111 TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

ŠIUOMI PRANEŠU, KAD PERKĖLIAU SAVO 
KRAUTUVĘ NAUJON VIETON

> *

Visokius pasipuošimui Reik
menis, ir čeverykus geriausiai 
ir pigiausiai gausit pas mane. : 
Kurie reikalaujat gera GRA- 
MAFONĄ, PIAN0LĄ, PIA- ; 
NĄ, PIANO ROLIŲ arba RE- ; 
K0RDŲ7 kreipkitės nauju ad, I

liesu. Persikėlus, į Naują Vietą, viską parduosiu per koki | 
laiką nužeminta kaina.

, ______ * ___ f

Daugybė paveikslui Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio, [vairumėlįal Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitokį. Laikarščio kaina: metams 

dol., pusri-metų —■ 1 dol. - Ema-2 kartus-per mėnesį.
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

■ ’ ’ Ik’’

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui
Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke '

P.J, AKUNEVIčroS
Oratorius

DAKTARAS EIN, M. D. j 
(Eųropeiškas Specialistas) I 

Firmlnn buvęs pirmas asistentas J 
Dorpato nniverslteto klinikoj. Per } 
ae vokiškuose, rasiškuose.^franco- 

Riškuose Ir amerikoniškuose- hos- i 
Rituliuose. Giliai studijavo vidurį- • 
liip ligai Kvie«a pas save peden- } 
tas. nepaisant kaip ilgai arba kaip * 
giliai liga yra įsigalėjusi. Atlygi- * 
nimas gan vidutiniškas. Valandos: 

• 1Ž—2; 6—8 ir pagal susitarimą. 
. 340 Centre SU Jamafca Halu, 
Mass. TeLJamaica 3975-W.

Res. Taltot 5863

J. 1ZABARAUSKAS
0PTOMETRI8TA8

1 ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius’ tM . *

į 414 Broadway
Ofise tik vakarais


