
gali suartinti abi

Voldemaras

bolševikai bėgdami viską

apie Tampikft miglose 
^paklydo. Pasiekė Meksikos 

^sostinę trečiadieny, gruodžio 
^$4 d. 3:39* vai. po pietų. Pada- 

Utė maždaug po 74.3, mailes į

Baisiai pykti naši Tą|& 
jungos politika. MdtOįAį 
Voldemaro su Pilsudskių] 
tarimas yra tik laikinas?] 
simo atidėjimas. Sakę,; 3 
Sąjunga Vilniaus klausim 
rėjo svarstyti ir lenkusį 
smerkti. Bet to nepadarė 
bijojo pajudinti, kad pag 
nepastebėtų, jog i visųtĮSi 

pratimų pradžia yra Vik 
‘ Šiaip ar taip, bet Valde 
“taika” su Pilsudskiui

Valbuena laukė, Meksiko 
ity laukė apie 50,000 žmonių, 

triukšmingas o- 
Kai kas sako, kad 

EEMs&žj « U??* ’

dėlei kurių kila nesusiprati
mai liko dar neišspręsti. “Dar 
yra ilgas kelias važiuoti” jis 
sako“ iki bus išrišta nesusipra
timai tarp abiejų šalių.”

Premiers Voldemaras sako, 
kad Tautų Taryba praktiškai 

imant panaikino Ambasadorių 
Tarybos nuosprendi; sulig-ku
rio Vilnius buvo pripažintas 
lenkams. v
• - ? _

“Lenkija - priimdama Gene-

PLEČKAITIS TARIASI
Gautomis iš Vilniaus žinio

mis, Plečkaitis su savo šalinin
kais šiomis dienomis turėjo pa
sitarimą su pabėgusiais iš ne
priklausomos Lietuvos pas len
kus dvarininkų atstovais ap
svarstyti bendrą veikimą prieš 
nepriklausomą Lietuvą. Pasi-

žiais ir kuru. -f- y \
•r ’

Darbininkai turi .-susidomėti 
nelaimingųjų savo brolių pa- 
dėčia ir jiems paduoti ranką. 
Susilaikvkime nuo bereikalin-> *

go metimo pinigų .dovanomis 
ir sušelpkime vargo ir skurdo 
prispaustus darbininkus.

Įrienūnir gerove*. valio a 
telliečiai (tęs)! Švilpkime h 
visus aptakus iš kataliku 
draugijų. 1

KAUNAS.—Voldemaro “tai
ka” su lenkais sukėlė skanda-

• «

lą visoje Lietuvoje. Tai aiškus 
politiškas pralaimėjimas. Opo
zicija nurodo, kad Vilniaus

• * _ ' '-..t' • **

klausima^ prarastas ■ ir kad
Lietuvai jau nėra vilties lai
mėti pradėtomis derybomis.
Valdžios organai ‘^Lietuva” ir 

pusorgahas “Lietuvis” jau nė 
bei tikina nė _yieno, kad byla 
Genevoje buvo laimėta Lietu
vos naudai. .

Voldemaras . užbaigė savo
s . .Z ' , ’
karjerą. ’ ' ■

Kariuomenė ir visa visuome- 
-nė savo nusistatymo nepakei
tė link Vilniaus. -Laukiama 
valdžioje permainų. Voldemd-

;
rą vetčia nuo sosto. Ką pasta
tys Į jo vietą dar nėra žinių. 
Saflco, kad jau eina pasitarimai 
apie sudarimą koalicinio kaj>i- pritarimo Europoj, 
neto. Voldemaras gal ir pasi- =========== 
liks valdžioje, tik jau ne vir- žmogna atrišr
v Įtiki tti UttO jO- 
sunese. a. - AAsy hijįiiBta. M

BERLYNAS, — 
laikraščiai lietuvių-lenl 
ką” laiko . komedija.^ 
Vilniaus kiaušinio n 
dar negalima sakyti, k 
cai išrišti. . i J.

BERLYNAS. Radio ž 
mis, Lausannoj įssisteigėd 
tautinis fašizmo institutas 
ris griežtai vengdama^ bei 
po partingiuno ir poli 
propogandos, ištirs faš 
esmę. ' ?

Labai daug nuosa' 
naikinta atsiimant m

moAs kaipo nepildančius nuta- 
rimųir netinkamomis narėmis 
katalikiškoje draugijoje. Da
rys tokį spaudimą, kad drau
gija butų tikrai katalikiška^ o 
ne vien iš vardo. ■

Pagirtinas nutarimas. Turė
tų šį pavyzdį pasekti ir kitos 
katalikiškos draugijos.

mąinierių iš kompanijos na
mų tęsiasi visoje Vakarinėje ir 
Centralinėjė Pennsylvanijoje, 
pasidėkojant Federaliam Tei
sėjui Sclioonmaker’iui, kuris 
lieŠirdžiams darbdaviams išda
vė leidimą.

Pirmiau to,’ dar galėdavo už
sidėti bonds’ą ir skųstis teis
mui. Dabar darbininkai tų tei
sių neteko. Kompanijos pra- 
praneša išsikraustyti ir turi 
klausyti,\o je^ ne, tai šerifas 
ateis ir rakandus išmes ant 
gatvės ką yra jau padarę.

Unija rūpinasi darbininkų 
padėtimi. 'Jau apgyvendino u- 
nijos užlaikomuose namuose 
1,500 šeimynų. Taipgi pastatė 
barakus dėl 800 šeimynų. Šias 
šeimynas turi aprūpinti mais
tu ir drabužiais.

Sako, yra 45,000 mainierių 
šiame distrikte, kurie tieęįogi-

: M | MEKtęO CITY.
įganęs pakvietimą Metamos 

. pire^ideųito Gailės aplankyti tą 
Zę^d^antradienĮ, gruodžio 13 <U- 
^?12:29vidudienv leidosi 2018 

kelionėn iš M’ashington,
• C, kelionė - jam užėmė

ir 10 minučią. Oras 
labai miglotas ir už tai 

sunki

Meksikoj 
valstvbi.'

Lindbergh žada pabūti Mek
sikoje savaitę arba daugiau. 
Ar jis lėksj Havaną, ar atgal 
■VVashingtonan dar nežino. '

Despotas Calles labai džiau
giasi Lindbergho apsilanky
mu. " I ’ HTif

SHANGHAI, Kinija. —Rau
donieji, Rusijos komisarams 
vadovaujantį buvo pasigrobę 
Kantono miestą. Tuoj prasidę- 
jo žudymas nekaltų žmonių ir 
plėšimas. Nationalistai susti
prinę savo pajėgas puolė rau
donuosius ir po smarkios ko
vos Kantono miestą atsiėmė 
ir bolševikui išviri lauk.

*' - ; * Z -

Praneša, kad šį miestą atsi
imant žuvo apie 5000 komunis
tų. Visas mieštas .buvo nuklo
tas iavpnais. •

Nationalistams atsiėmus mie
stą visi kitataučiai sugrįžo j 
sąvo namus, kurie bolševikams
— ■ ■ II——- ----- - 
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*<Z ■ — Vilnius 
‘Laisvas lie-

Kas gėdinas? to, ko nerei

kia gėdytis ir kas nesigėdina 
to, ko reikia gėdytis, patenka į 
pražūties kelių.—Budos išmin-

“Lietutos^Sfi
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3^ GARSAS — Lietuvių Ro-
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15. ŠALTINIS — kultūros ir 
visuomenės gyvenimo-savait
raštis. Kaina metams 12 litų. 
Adresas: Marijampolė, Bažny
čios gatvė, 18. ”Šaltinis.”.

•-< i
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Itie nelėkę Jp^jįfearų 
dažnai ųięuo^i kpo.ni tes
imo kahrtn&Jli ’̂sndaro 

$&>ntų

•> ' >

tuš; Nr. kairia-ame 10 litų. Ad-J
—tušės aikštė

r .{ .

>
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tas pilna žodžio prasme su vi- inercijos. Pataisau: nedidelis
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1. DARBININKAS — Ame
rikos Romos katalikų 4§v. Juo-1mos katalikų susivienijimo A- 

morilrnin nfirialis OTffanas: iŠ-

- ••- ■■ KINKAI.

lenkiškieji’^ ŠTĮ.jjį',i<farBą?'PdHtiniu atžvilgiu
Tai tamsiausiai tai yra gyventoją Wasib$ jb-

kkz poiitiirtt^subrendirrm. be Ąfdtftfeėfi?? 

lenkiškąjį žargonų.

Kaunas,
Tretininkų kalendorių”. Ad-1i ‘židinys.”

Žymesnieji Lietuvių Katalikų Laikraščiai Amerikoje

-

•u? 
r/OPSROS 
>UETUVIS

< buvo- žinę- 
P niaė Rusijoj karališkų teatrų 
& dainininkas R -Cėsėvičius. Da- 
iT'iljarrŠaliapinui apleidus Rusi- 

(ir daugaiu neketinant ten 
gįrjžti), Cesevičius laikoma žy-; 

į>/;miausiu rusų dainininku—bo- 
■*w 1 v s

Sgį: J?., Cesevičius yra-gimęs ir 
i. augęs Lietuvoje. Vienam savo 

■požįstamam Kaune jis rašo— 
laikąs save lietuviu ir norįs la- 
-Įnau suartėti su musų menu .

Bfc- Neužilgo Cesevičius, grįžda- 
p ąnaas iš Italijos, koncertuos 
EFzKmme. Pavasarį jis tiktai 
PsJ'kaip gastrolerjs dalyvauti mu- 

sų operos vaidinimuose.

/ - -------- :-------
gį LIETUVIS TARPTAUTI- 
B ’ NIAM ALMANACHE

. Nesenai San Francisco. Cal. 
s? išėjo didelis iliustruotas VI iš 
[7 eilės metinis parinktųjų auto- 

almanachas “Mirror”, ku- 
riame be anglu, vokiečiu, 
prancūzų,, švedų naujųjų bele- 

S|I. tristų tilpo ir lietuvio P. Cver- 
ko (P. Cvirkos) viena novelė 
“Gusarų daina”, kurią iš lįe- 
tuvių kalbės vertė kažkoks 

Kandrat.

IR VĖL ŽMOGŽUDYSTĖ U- 
TEĖOS APSKRITYJE...

. Lapkričio 16 dienų, keturių 
kilometrų.nuo Utenos atstume, 

ię rastas pusgyvis žmogus. Pasi- 
^'*rodė, kad tai Utenos pirklys 

žydas. Iš jo sužinota, kad 
» grįždamas iš Labnoro į Uteną, 

jis vežęs kažkokį nepažįstamą 
^^2o?^ų>kuris jplėšifnV^til&ra 

g; jgėMėjęs jn užmušti, žmogžudys 
^ ■ĮMigrobęs 300 litų pasislėpė. 

Policija stropiai ieško. Nelai- 
mingojo gyvybė pavojui.

B v - _____________ i

fe. Pakely tarp Liškevos ir Lei- 

j|i palingio yra didelis Guobonių 
fe kaimas. Vilniui Vaduoti Są- 

jungos vyr. instruktorius V. 
Uždavinys. keliaudamas po 
Dzūkiją. lapkričio 10 dieną 
tenjdarė pranešimą apie Vilnių 

‘ ir jo Vadavimo darbą. Pirmoji 
1 šiame Dzūkijos

TEATBAS VIUOVS’
Kaune- ‘Vilniaus’

teatrąs, kuris užsibrėžė Aplan
kyti žymesnius centrus, propa-
ganduodamas Vilniaus vadavi
mo idėją.

UŽ AVANSAN’ PAIMTĄ 
ŠLIUBĄ

Pranas Regulevskis, sukakęs 
vyro amžių, Žeimely susivedė 
su savo kaiminka Kalvaityte. 
Gyveno gražiai, susilaukė tri
jų vaikučių, gražiai juos augi
no ir mylėjo. ■

Susidėjus tam tikroms aplin
kybėms, Pr. Regulevskis 1915 
metais turėjo, atsiskyręs su 
savo šeimyna, išvykti Rygon. 
Be žmonos gyvepti sunku ir 
nepatogu — manė jis. Be to, 
juk pirmoji žmona ne su sau
le gyvens — mirs kada nors. 
Tai kodėl nepaimti antro š.liu- 
bo ‘avansanf’ Taip pagalvojęs 
— brūkšt 1915 m. ir vėl susi
vedu jis.

Teisingi jis galvojo prieš 
apsivesdamas. Jo pirmoji žmo
na 1920 metais, nepergyvenus 
vyro, miršta: Jis parvyksta 
namo. Viskas, rodos, tvarkoj 
— pirmoji žmona mirė, jis ra
iniai gyvena su antrąja žmona.

Bet.. nelaimė... Įstatymai 
draudžia šliHbą ‘avansu’ paim
ki. Dėl tokio Įstatymų žiauru
mo, jis patraukiamas teisman. 
Už tai. kad Regulevskis susi
vedė pirmiau, negu mirė jo 
žmona, Šiaulių Apygardos tei
smo nubaustas jis ,3 mėn. ka
lėjimo. r Jis tiesos ‘Šeškojo” 
Tribunole, bet ir Tribunolas 
patvirtino, kad jis už “avan
sas” paimtų ši rūbą turi pasė
dėti 3 mėnesius kalėjime.

paskaitėlė
- kampely sukėlė didžiausio pa- 
E siryžimo išvaduoti pavergtą* •
fc kraštą. Nuoširdžiai dėkodami 

tiž pranešimą guobuoniečiai 
pasipuošė savo pirkias Vil- 

į- niaus lozungais.

Vilniui Vaduoti Sąjungoj
gauta žinių, kad'kai .kurie

Lietuvos kaimai prie kryžke
lių dar šiemet pastatys lentas 
su Vilniaus Šukiais: “Atmink 
pavergtą Vilnių”, ‘Praeivi, ta
vo tėvynės sostinė 
—dar pavergta!’. ' 
tuvi, atmink pavergtą brolį 
vilnietį!’

1 ■
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KAUNO MIESTO SVE
TIMTAUČIŲ TIPAI

Kiekviename didesniame 
mieste, yra Įvairių tautybių 
gyventojų. Miestuose vra žymi 
dauguma svetimtaučių, kurie 
skiriasi savotiškais papročiais, 
budu, dažnai tikyba bei kul- 
turos laipsnių. Kiekviena tokia 
tautinė mažuma sudaro at
skirą grupę.

Kauno miesto istorija visai 
kitokia. .Jisai savotišką vietą 
užima didesniųjų miestų tar
pe, gyventojų tautybės at
žvilgiu. Prieš keliasdešimtį 
metų, amžiais grynai lietuvių 
apgyventoje šalyje Kaupas bu
vo lyg kokia sala. Tai buvo 
sulenkintas miestas. Kauno 
miesto daugumos kalba —bu
vo lenkiška. Jei aplinkiniai 
miesto gyventojai nemokėjo 
svetimtaučių lenki] kalbos, tai 
Kauno miesto gyventojai ne
mokėjo arba tikriau, nenorėjo 
ritokėti chlopų kalbos. Prieš 
karą Y’ilnius buvo daug lietu
viškesnis mie^taę palyginti sa 
Kaunu. Jeigu lietuvių tauta 
amžius glūdėjo tamsoje,' tai čia 
ne be kaltės ir miestai, kad 
jie buvo svetimtaučių apgy
venti. Seniau Vakaruose mies
tai buvo kultūros centrai, iš 
kur daugiausia ir ėjo į pro
vinciją apšvietimas. Lietuvoje 
to negalėjo būti.

Lietuvos miestuose viešėjo 
vadinamoji lenkiškoji kultūra 
-— unijoj padaras. Su šia “kul
tūra” lietuviai šimtamečiais 
vedė kova. Todėl lietuviai gv- 
vėntojai neturėjo jokio kultū
rinio sąryšio su miestais, ir 
šie paskutiniu laiku buvo tik 
rusų administracijos centrai.

Didysai karas ’ir nepriklau
somosios musų valsybės pir
mieji metai, daug ką pakeitė 
ir musų Kauno miest. visuome
nėje.’

Jei trisdešimts metų atgal 
žymi dauguma (neskaitant žy
dų) buvo -Lietuvos lenkai; tai 
dabar absoliutinę miesto, gy
ventojų daugumą (vėl nešk, 
žydų} sudaro lietuviškieji lie
tuvių tautos gyventojai.

Dabar lenkiškai kalbantieji, 
gyventojai sudaro labai mųžą 
miesto gyventojų skaičių. Juos 
galima suskirstyti, Į tris gru
pes: a) proletariatas, b) dva
rininkai, ir c) chameleonai — 
dirbantieji valstybės darbų 
tikriau sakant, dirbdami vals
tybės ajmrate prieš valstybę.

PROLETERIATAS i’

90 nuoš. lenkiškų gyventųjų 
Kaune sudaro proletariafas; ir 
viso miesto proletariato 70 
nuošimtis vra “ 
gyventojai. <

iė-liįlesto eleuientas. ;. Proletarių
' •! y ' - *

nyj metant 2^4^^
Moksleiviam metams’ 8’ft. pus
mečiui 4-1L- Rędą^ci jos ir admi- 
ųistracijos adresas? Kaunas. 
Laisvės Alėja N r, 3. “Ateitis.”

2. DARBININKAS — savai- 
inis krikščionių darbininkų 
aikraštis. Kaina metams 8 lt., 
msei metų 4 lt., 3 mėnesiams 

2 lt., atskiro Nr. kaina 20 centų.
š anksto užsimokėjusiem prie

das “Darbo žmonių kalendo
rius 1928'm.” ir dalyvavimas 
loterijoje. Adresas: Kaunas, 
Nepriklausomybės aikštė 2a. 
“Darbininkas” galima užsisa
kyti ir pašte (Lietuvoje).

3. GARNYS — mėnesinis 
juokų ir satyros laikraštis. Kai
na metams 6 lt. pusei meti] 3 lt. 
50 cnt., atsikras Nr. 60 centų. 
Adresas-. Kaunas, Jakšto gt.. 
Nr. 2. “Garnys”.

4. JAUNIMO VADAS —jau 
nimo vadų žurnalas ; eina šešis 
kart metuose. Kaina metams 
penki litai, atskiras Nr. 1 lt. 
Adresas: Kaunąs, Mapų gt. II.
Jausimo Vadas. ’’

5. KOSMOS — gamtos ir gre
tinu] mokslų mėnraštis. Kaina 
metams 25 lt. pusei jnetų 14 
lt., 3 mėnesiams 8 lt., atskiras 
Nr. 3 lt Adresas: Kaunas, Ro
tušės aikšte-6Nr. “Kosmos”.

6. KRIKŠČIONIS DEMOK
RATAS —i mėnesinis politiniai

«

visuomeninio auklėjimo laikra
štis. Kaina metams 5 litai, at-

> -

skiras Nr. 1 lt. Adresas: Kau
nas, Mickevičiaus gt. 32 “Krik
ščionis Demokratas.”

7. LIETUVOS MOKYKLA 
— mėnesinis pedagogikos- 
auklėjimo laikraštis.. Kaina:

metų 31t* atekirasNr;20 ; 19. ŪKININKAS — ukfenn- 
L Be totduodamąs priedas 

Laimės Kalendorius”; skai
tytojai,'užsimokėjusieji ligi 1 
balandžio jtrenumeratos mokes-

1 n j, dalyvauja didžiulėje loteri-' 
joje; 'kurioje yra daug dovanų 
100 litų vertės ligi. 5000 litų 
vertės. Kas “Sargybų1!’ užsi
sakys metams ir prisius dar 50 
centų, tai gaus 12 knygelių, ku- 
rips, atskirai pėrkant, kainuotų 
120 centų. Adresas — Kaunas, 
Liaudies Namai. ”Sargyba”.

14. SOTER — religijos mok
slo žurnalas, išeina 2 kartu per 
metus; numerio kaina apie 10 
litų. Adresas: Kaunas, Rotušės 
aikštė 6. “Soter.”

/ 8. LOGOS ,-i filoso 
nalas-. Išema^2-3*Nr, 

tuš; Nr. kairia-ame ”* ’ 
j’esas: Kaunas, no 
6,/‘Logos”.

9. MOTERIS"— vieninteliu 
Lietuvos mpterų mėnesiu, laik
raštis plačiai— gviįdeiia friote- 
rų, visuomenės, kulturoš Liau
simus, duoda patarimų S aulr- 
lėjimo, sveikatos, mandugumo 
ir namų ūkio. Kaina metams
10 lt., pusmeč. 5 lt. 3 mėn. 3 lt. 
Užsisakant kartu 10 egz. po 8 
lt., atskiras Nr. 1 lt. Adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gat. 32,
11 aukšt. “Moteris”.

* ■ ■ f ‘ '
‘ s“ • •

10. NAUJOJ IVAIDILIUTĖ į
— mėnesinis mergaičių moks
leivių laikraštis. Kaina moks
leivėms (iams), studentėms 
(tams} metams 10 litų, atski
ras nr. 1 lt. 50 cnt. Priedai: 
“Kalėdų Dovanėlė” ir “Vely
kų Dovanėlė”. Adresas—Kau
nas, Laisvės Alėja 3.

11. PAVASARIS — ilius-j v. 
trubtas katalikiškojo Lietuvos1^* *111

: •' J -«r

jaunimo dvisavaitinis laikraš
tis. Kaina metams 8 litai, pusei §v. PRANCIŠKAUS
l litai. Adresas — Kaunas, Ma- VARPELIS — mėnesinis, reli
nu gt II. “Pavasaris”. %

12. RYTAS — politiko^ekoę 
nomijos ir kultūros dienraštis. 
Kaina — pristatant į namus 
metams 62 lt., pusei metų 31 
lt. 3 mėn. 18 lit. 1 mėn. 6 lit.; 
siunčiant paštu — metams 50 
litų, pusei metų 25 lit., 3 mėn. 
15 litų, I mėn. 5. lit.. Užsienyje 
metams .100 Tit'*,' pusmeč. 50 It-7 
3 mėn. 30 lt. 1 mėn. 10 litų'. (Vo
kietijai, Latvijai, ir Estijai tai
komas vidaus tarifas). Adre
sas — Kaunas, Mickevičiaus gt.
28. “Rytas”.

13. SARGYBA — neparty- 
vis, kulturiniu tikslu leidžia
mas, paveiksluotas liaudies sa
vaitraštis. Kaina metams 6 lit.,

*

kų politikos, ekonomijos, kul- • • J 
tūros ir visuomeninio gyveni- 
mo sąvaitraštis; jis eina pavei- f- 
.ksluotaš, 16-24 pusk didžio, su 
priedais: “Žemės Ūkis”, Pie- k 
no ūkis”, “Naminis Gydyto
jas”, “Šeimininkė”, “Koopė-’ | * 
racija” ir kalendoriumi “Ūki
ninko Draugas”; metiniams 
skaitytojams duos dovanų 10- 

,000 litų sumai. Kaina metams 
15 lit. pusmeč. 7 lit. 50 centų, 3 
mėn. -3 lit. 75 cent., atskiras*nr.
30 centų. Adresas: Kaunas, Ge
dimino gt. 30, telef. 507. “Ūki 
ninkas”. .

i
20. VIENYBĖ

16. ŠIAULIETIS — neparti
nis visuomenės, kultūros ir po
litikos savaitraštis, stovis vals
tybės, autos ir tikybos reikalų 
sargyboje. Kaina metams 10 lt., 
pusei metų 6 lt. Užsienvj dvi
gubai. Adresas: Šiauliai,“Šiau- 

”; telef. 48 ir 367. Užsi
sakyti galima ir pašte.

savaitinis, 
maišytos-krypties laikraštis. 
Kaina metams 6 lit.j pusei metų 
3 lit. atskiras Nr. 20 centų. Ad
resas: Kaunas^ Rotušės aikštė, 
6 Nr. “ Vienybė’’.

21. ŽEMAIČIŲ PRIEDE
LIUS— savaitinis .žemaičių 
laikraštis. Kaina metams G lit., 
pusei mėtų 3 lit. Adresas: Tel
šiai, Kalno gt. 33. “Žem. Prie
delis”.
r * ' ~

22. ŽIDINYS — literatūros
■mokslo, visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo mėnesinis 
žurnalas. Kaina: Lietuvoj, Lat
vijoj, Estijoj ir Vokietijoj me
tams 4fklt., pusmeč. 20 lt. Pra
džios mokyklų mokyt metams 
30 lt. pusmeč. 15 lt.; studentam

giniai-istorinės krypties laik-' ir Jnoksieįviants 20 litų ir pusro 
rastis. Kaina metams 6 lit., pu- j g įį Užsienyj 45 lt., Adresas 
sei metų 3. lit. Duoda priedą]—Kaunas, Laisvės Alėja 3. 
«<rr................................... * ’ •
resas, Kaunas, Žalias Kaln., 
Maž. Brolių Vienuolynas. Te
lef. 2058. “Šv. Pranciškaus 
Varpelis”.

_ 18. TIESOS KELIAS — mė
nesinis (112 puslapių didumo), 
religijos bei doros mokslo ir 
visuomeninio gyvenimo laikra
štis. Kaina metams: Lietuvoje, 
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoje 
60 litų, kitur 70 litų; atskiro Nr 
kaina Lietuvoje 6 lit. 50 cent, 
kitur 7 litai. Adresas, Kaunas, 
Roušės aikštė 6 Nr. “Tiesos 
Kelias”.'

23. ŽVAIGŽDĖ —mėnesinisX 
dvasinio turinio laikraštis. Ją 
leidžia Tėvai Jėzuitai. Kaina 
metams 8 Iii., pusei metų 4.litį 
iižsięni ųose-r-1 doleriu mežau^a^ 
Užsisakyti galima paskiekvie^ 
ną uolesni laikraščio platintojų 
ir administracijoje, Kaunas, 
Tėvų Jėzuitų Namai, tel. 963 / 
ir 1661. “Žvaigždė”.

24. ŽVAIGŽDUTĖ — mene, 
sinis Angelo Sargo vaikų laik 
rastis. Kaina 3 lit. metams. Ad
resas: Kaunas, Liaudies Na
mai . ‘ ‘ Žvaigždutė ’ ’ ’.

zapo darbininkų sąjungos or/ 
ganas. Eina du kart savaitėje. 
Kaina Amerikoje metams 4 dol. 
50 centų, Lietuvoje metams 5 
dol. 50 centu. Adresas, “Darbi
ninkas ' ’, 366 Wėst Broadway, 
South Boston, Mass. U. -S. A.

2. DRAUGAS 
lietuvių kataliku dienraštis A- 
merikoje. Kaina Amerikoje me
tams 6 dol., pusei metų 3 dol. 
Adresas, “Draugas” 2333 -So. 
Oakley Avė., Chicago, UI. U. 
S. A.

merikoje oficialis organas; iš
eina kas savaite. Kaina metams 
2 dol., pusei metų 1 dol. Lietu
voje 3 dol. Adresas: “Garsas” 
222 Sbuth Ninth St., Brooklyn, 
N. Y. U. S. A.

4. GIEDRA — mėnesinis lie
tuvių katalikų moksleivių A-; 
merikoje laikrSstig. Kairia me
tams 2 dol. Adresas: 2334 So. 
Oakley Avenue, Chicago; 
U.S.A.

5. MOTERŲ DIRVA — mė
nesinis katalikių moterų žur
nalas. Kaina metams 2 dol.’,

. * ■* z

pusmečiui 1 dol. Lietuvoje me
tams 20 lt., 50 centų. Adresas: 
‘•‘Motera Dirva”, 2151W. 22nd 
St., Chicago, 111. U. S. A.

6. VYTIS— dvisavaitinis 
iliustruotas jaunimo laikraštis 
— Lietuvos vyčių organizacijos 
organas,. Kairia metams (Ame
rikoje) -3 dol. 50 centų, pusei 
metų 2 dol. Lietuvoj metams 
4 dol. Adresas: “Vytis”, 4736 
Wood st., Cliieago, UI. U. S. A.

ANGLIJOJE

LŠEIVHJ DRAUGAS —vie
nintelis lietuvių leidžiamas 
laikraštis Didž. Britanijoj; išei-

> ’ V

na kas savaitė. Kaina Lietuvo
je metams 24 litai, pusei-metų 

12 lit., 3 mėn. 7 litai. Darbinin
kams, smulkiems ūkininkams 
ir moksleiviams metams 13 litų, 
pusei metų 7 litai. Adresas: 
“Išeivių Draugas” 281 A. Eg- 
linton St., Glasgovv, S. S. Seot- 
land.

Latvijoje.

RYGOS BALSAS — yienin- - 
telis I-atvijos lietuvių katali- '.?< 

ku savaitinis laikraštis. Kaina
* --- 

metams 12 litų. Adresas: Ryga, | 

Katalikę gt. 21. Latvija.

įsomis jo neigiamomis ypaty
bėmis. Jį su<laro daugiausia 
vežikai, nbšikaV^J^^Dąįžrgiai 

ir kiti .juodadarbiai. ]<nrie tu
ri tiktai rankas. Žai. kalne ko
kių “choliipų,” ir gerklę deg
tinei gerti. Iš visų darbininkų 
skaičiaus siųs grupės yra ne
rangiausi darbininkki. Dažnai 
bedarbiais dedasi, juos neretai 
matai dirbant (tikriau pasa
kius, stoviniuojant) prie vie-

. jų procentas prijaučia- komu
nizmui ir, jeigu patenka į ap^ 
Sukresnių kom. agentų rankas^ 
dažnai lieka jų aukomis. Kul- 
tūriniu atžvilgiu sudaro tam
siausių miesto gyventojų -ele
mentų, kurio 90 nuoš yra ne
raštingi. Jie daugiaųsik. mėgs
ta girianti,, kelti peštynes ir 
linkę į kitus nusižengimui,'

Šios rųšies “ obi valelių 
jaukinu^ ir sudaro tų gatvės 
priflik)]* J knr^ galima ^sub- 

irief pajiieljeti.^.fęaisveŠ-ALiėjd] 
gitve

ANTRA GRUPE —.DVARU
ė

< -Tai 'užsilikę šlėktos, hajore- 
lia^i^i- “ 
žerttt 

n
«

lūsia
i|. Uoli tini u atzv$giu'dauT 
ihcjife yra priešvalstybi- 
SiStatyrim. Trokšta at- 
ti rinrją, o kas
aussĄ atgauti praras- 
arų’4emcS.

t.- .r’, ■

ObūMB n 

$KttTOlEUAI 
'NAUJA KNYGA

100 t rampų jttdliSu
150 pusi. 45 ėetitaįg, i

DARBININKAS

fe

jėga, bet, nuolatiniu kriti
mu.” (Choerilosvon Samoa)
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LIETUVIAI!!

Ak, myliu tave ...............
Bernužėl, nevesk pačios . 
Graži čia giruže.......... .
Meilė ................................
Meile uždegta krūtinė . . 
O pažvelgki ...................
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

Naujas Turkijos ambasado
rius Jungt. Valstijoms, Ahmed 
Monkhtar Bey.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI 
ESTONIA” 22 Grubd. 
‘4jTUANIA Jan. 31

Mazgojai Jėzui kojas
Iš meilės ašarodama 
Ir jas. plaukais nušluosčius. 
Tepei brangiais, kvepalais.

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ....
Skrenda, lekia mūsų mintįs
Trisdešimt dainų...............

Kad mes kaltes apverkę. 
Kaip tu, šventai gyventume. 
Išmelsk, išmelsk iš Dievo 
Malonią nusidedantiems. -

Pagelta nuo aštrių, tarsi peilio, 
skausmų, nualpusių nesiliaujančių Re- 
umatizmp skausmų — kurio kentėtojai 
taip nori. Ir jus galite jj turėt. Tik pa
naudokit Johnson’s Re<l ('ross Kldney 
Plūsteri prie skaudamos vietos. Jus 
busit nustebinti Ir patenkinti greitu 
komfortu, kuri jis telkia. Jis šildo ir 
švelnina apimtas vietas, sulaiko skaus
mus ir diegimus, sulaiko uždegimus ir 
Itašalina skausmus ištinimuose. skaus
mingam kūne i rsų nariuose. Jis švel
niai masažuoja kūnų kiekvienu judėsiu’ 
ir jo gyduolė nuolat sunkias per odų j 
kūno audinj.

Nekentėk Reumatizmo agonijos nei 
vienų kitų dienų. Jus galite gaut grei
tų. puikių pagalbų artimiausioj vaisti
nėj. jei tik pareikąlausit lled Cross 
Kidney Pluster su raudona.flanele už
pakaly.

Mes suskaitome tris dido 
'liausiąs kūno nelaimes: ligą, 
ištrėmimą ir vergiją. Liga 
atneša skausmo ir net-var- 
kos. Yra labai dideliu skau* 
smu, kuriuos vargiai begali- 

. ma pakęsti. Yra sopulių, ku-

ž praeities nedorybe

Išplaukia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitą 
informacijų kreipkitės pas:
Hamburg-American Line 

United American Lines, Ine. 
General Agentą 

181 Stato St, Borton, Man.

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

Mūsų 3 vary kliu garlaiviais: 
New York (naujas), Ham- 
burg, DeutschJand, Albert 
Bailiu, Eesoluto, Eeliance, ir 
populiariški vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphalia, 
Thurmgia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

"^TooYšNevFYork’o į 
Kauną ir atgal

(Karo taksai ekstra)

Gyvendama ant žemės, 
Bevergavai tu gašlumam 
Kol Viešpaties malonė 

(Sukūrė kibirkštį vilties. 
I

musų specialyltė ir ilgų metų prak- 
.nos žemos.

KATNOS LAIVAKORČIŲ Į 
v KLAIPĖDĄ
Trečia klesa —1------- -—$107.00

Ten ir atgal tiktai—1—$181.00 
Turistinė III klesa----- $117.00

Ten ir atgal tiktai—$196.00 
Valdžios taksai atskirtum.

Vėliavos ir Organi 
zacijų Ženklai

Viename Italijos kaimely 
gyveno keletas šeimynų, ku
rios, ypatingai garbindavo šv. 
Antaną. Kaime gyveno viena 
neturtinga šeima, kurios vie
nintelis maitinimosi šaltinis 
buvo uždarbis vieno šeimos 
nario, kurs pašte tarnavo. Pa
galiau ir šis neteko vietos. Ta
da visa šeima šaukėsi šv. An
tano pagalbos. Jie visu pradė
jo noveną prie šv. Antano. 
Trečią vai. naktį pasibeldžia į 
pirkelės duris jįj sūnus, kurs 
buvo netoliese šio to pasitei
rauti išvykęs. Sūnus su- 
džiaugsmu pradėjo tėvams 
šaukti, kad jis gavęs čia pat 
vietą — tarnystę. Kas galėjo 
aprašyti jųjų visų džiaugsmą, 
visi baigė noveną, dėkodami 
šv. Antanui už greitą išklau
symą.

Šventoji Magdalena, 
Džiaugies su Viešpačiu Danguj 
Išniokvk mus apverkti 
Sunkinsiąs kūno kaltvbes.

Koks ašarų gailumas! 
Visas sutirpdė kaltybes.
'Nes Jėzus tau atleido, 
Kad gautum dangų nuopelnų

prisiminėm Sioną. Jei už- 
miršiu tave, Jeruzalemį • te
gul bus pamiršta mano de
šinė!” — taip verkė žydai, 
kuoihet buvo ištremti į Ba
bilono kraštą. Ir Lietuvių 
tremtiniai, karo metu išva
ryti į Rusiją labai pasiilgo 
tėvynės Lietuvos.

Tikrosios prasmės žvilgs
niu mes esame tremtiniai 
čia ant žemės. Musų tėvynė 
danguje. Ar mes pasiilgstam 
tos tikrosios amžinosios tė
vynės ir prašome su šv. Pau
lium, kad būtume greičiau 
paliuosuoti iš šio mirtingojo 
kūno? Jeigu taip, tai esame 
ant tikrojo kelio ir'pasiek
sime kada nors dangaus Tė
vynę.

Pagalinus, žmogus nori 
būti laisvas. Laisvė taip 
branginama, kad už ją ne
gaila ir gyvastį paaukuoti. 
Prie žemiškos laisvės eina
ma su didžiausiomis pastan
gomis. Tas pats privalo būti 
daroma dūšios laisvei įsigyt. 
Siela via tuomet laisva kai 
neturį nuodėmės, kuri via 
tikra žmogaus dusios nelais
vė. Nusikratykime-nuodė
mės, ir tuomet busime tikrai 
laisvi Dievo vaikeliai.

Praėjusiais metais Liurde 
pasveiko neišgydomo vėžio 
kankinama Dolet. Po to ji bu
vo ištirta ir gydytojai vienu 
balsu nusprendė, kad Dolet y- 
ra visai išgijus. Šiemet, nuo 
pagijimo metams praslinkus, 9 
gydytojai vėl ją ištyrė ir rado 
vėl visai sveiką. Gydytojams 
buvo užduoti trys klausimai: 
Ar Dolet iš tikrųjų turėjo neiš
gydomą vėžį? Visi 9 gydyto
jai pripažino, kad turėjo. Ar 
dabar Dolet sveikai' Taip pat 
visi gydytojai pripažino, kad 
ji sveika. Ar galėjo išgijimas 
įvykti natūraliu, paprastu, 
gamtiniu budu? Ir vėl gydy
tojai vienu balsu atsakė, kadi 
išgijimas yra stebėtinas gali j 
būt ir antgamtinis.

ĮIRIŽ

LIETUVOS f
Per BREMEN’Ą I

Didžiausiu ir Greičiausiu I 
Vokiečių Garlaiviu I 
COLUMBUS | 

arba kitais žios linijos lai vaisi 
Tik 8-nios dienos vandenin ’ 

Puikūs 3-Čios klesos kamba?* 
riai—tik miegamieji i

N O R T H GERMAN

Argi iš tikrųjų nuo šitų žo
džių, kuriuos ištarė tie var
gingi laukiniai žmoneiiai,, ne
turėtų parausti ir daugelis mu
sų šalies krikščionių, kurie net 
Švenč. Išganytojo Kūną priė
mę į savo širdį, bet netrukus 
vėl išdrįsta savo nuodėmingo
mis mintimis bei' troškimais iš 
naujo niekinti tą savo sielos 
šventovę? Kažin, ar tik po 
mirties, kada visi šio gyveni
mo dalykai mums pasi rody 
visai kitose spalvose, —ar 
nepasirodys ir čia minėtieji 
indėnų katalikai liudyti apie 
musų dideli apsileidimą?!

(“Žvaigždė”)
1 !

MIŠKAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos .......
13. Giesmė į Šv. Kazimerą ...
14. Lietuvos Vyčių Imnas....... .
15. Pirmyn į kovą ............
16. Mes grįšim ten................... .
17. a) Išauš vasarėlė,

b)
c)

18r a)
b)
c)

19. a)
b)
c)

20. a)
b)
c)

21. a)
b)
c)
d) Aš turėjau vištą.....................................50

22. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
e) Knr Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

- Žmogus, turėdamas ne- 
‘ įnirtingą sielą, privalo ja 
-rūpintis. Kūno reikalais ru- 

<~pinamės,. tai ir sielos nepri- 
'valėtum užmiršti. .Kūną val- 
gydinam, duokim ir sielai 
pavalgyti. O kaip maža yra 

5 duot sielai pavalgyt, tik sykį 
i metus! Gi vra žmonių, ku-i 
rie nė sykio į metus neina 

• prie Šv. Sakramento. I)elko 
jau mes taip nusistatę būti-j 

. nai^sielą badu numarinti?
Duokim jai valgyti kiek no
ri. O siela labai, labai trok- 

v šta to Dangaus maisto, šv. 
^.Komunijos. /

Kūną mes gan tankiai nu- 
plaunam, išrpaudom. Žmor 
■gus, kuris nors sykį į savai
tę nesimaudo, priskaitomas 
prie nešvaresniųjų. Yra to
kių, kurie kasdieną maudo
si. Jeigu kūną taip tankiai 
nuvalom, tai kodėl gi dusios 
neapvalyti šv. atgailos Sak
ramentu ?

Vis mes dar gerai nesu- 
t

prantam katalikiškos spau
dos reikšmės. Pažiūrėkim gi 
kaip ji vra visiems reika> 
linga. Oklahomos miuisteris 
Wallace skaitė “Southwest 
Courier” ir kitus katalikų 
laikraščius. Dabar šis mini- 
steris, jo žmona ir vaikučiai 
priėmė katalikų tikėjimą.* Galinga Dievo meilė 
Wallae€’ atsivertęs labai ap-( Įkaito tavo širdyje, 

I gailestavo, kad katalikams Ir ašaroms paplūdo! 
labai mažai jų spauda teru- U 

tik I Pi’ Kalikų laikraščiai ne
drąsi platinę; ypač mažai 
kas katalikų laikraščių te
skaito iš kitatikių, v protes
tantų ir kitų ir taip jiems 
sukliudo grįžti prie tikro 
Kristaus tikėjimo vėl prie 
motinos Bažnyčios priglaus
ti. Wallace jau- prieš dvejus 
metus susidomėjo katalikų 
Bažnyčia ir nuodugniai tyrė

■jos tiesas. Dabar jis viešai 
stojo ginti katalikus per į- 
vairius laikraščius.

INDĖNAI IR MUS SUGĖ
DINA

Vienas katalikų misijonie- 
riuš iš tolimos stabmeldžių 
šalies vieną kartą štai ką pa
pasakojo apie savo pakrikšty
tus krikščionis.

— Prieš keletą mėnesių Die
vui padedant, aš priruošiau 
vieną indėną apylinkę prie šv. 
KrikSto^ Priėmę šv. Krikštą ir 
dar gerai pasiruošę, jie visi 
atliko išpažintį ir su karštu 
pamaldumu priėjo prie savo 
Pirmosios Komunijos. Po tų i- 
ępudingų iškilmių jau praslin
ko kelios savaitės. Buvo didelė 
bažnytinė šventė. Tąsyk vėl 
susirinko apie mane visi indė
nai ir vienu balsu prašė, kad 
aš juos visus leisčiau? tą dieną 
dar kartą artintis prie šv. Ko
munijos. Nereikia jau nė sa
kyti. su kokiu džiaugsmu aš 
sutikau išpildyti tą jų nuošir
dų troškimą. Tada jau aš ė- 
mian juos raginti kiek galint 
geriau pasiruošti prie šv. išpa
žinties. Bet indėnai, tarytum 
nesuprasdami mano žodžių be 
galo nustebę žiurėjo į mane.

— Tėveli! Ką gi tu manai 
apie mus? —tarė pagaliau jų 
vadas. Juk kas gi galėtų iš
drįsti vėl įpulti Į nuodėmę ir 
tokiu savo nedėkingumu atsi
mokėti Dievui už tą Jo nepa
prastą meilę, kad Jis teikėsi 
įženkti į musų širdis?!

— Tie žodžiai mane iki aša
rų nudžiugino Ir lėkio man pa
miršti daugelį iškentėtų vargų 
ir nemalonumu, kuriuos čia

man anksčiau teko patirti! — 
taip kalbėjo čia musų minima- 
saį misijonieriu" x

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenei, kam 
rūpi kramto gyvenimas. Vilniaus 

^atvadavimas ir kariuomenės su 
suomene susiartinimo ideia. priva
lo užsisakyti kareivių laikrašti 

w
“Karys” rašo ne tik apie ivai-- 

rins Lietuvos karinonienčs reika- 
-lus bet ir duoda žinitj iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaitvti ‘-‘Kari.” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštu, 
jvairenvhiu i? nauju mokslo išra
dimu Kariuomenės Švietimo ko 
misijos “Karv” skelbia savo nra 
nešimus apie kariuomenės švieti 
mą. kurie jdomn žinoti kiekvie
nam žmogni švietėjui.

“Karvs” praneša ka yalstvhės 
veikia karo sritvj. ke:p jos rink- , 
luojasi. kokius nanjus karo nabūk. 
Ins išranda, ir ka pasaulis gal’ 
lankti ateity, kokie karai gali kil
ti* .

“Karvs” daug rašo dėl visnn- , 
menės susiartinimo su kariuome
ne. nes tik susiartinę tegalėsime 
ivvkdvti savo amžine troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliava.

l'u mano mergelė, 
Išbėgo mergytė........ »..
Kaip aš buvau jaunas, 
Žiūrau anksci rytų, 
Aš užgimiau Lietuvoj.... _  K 
Eikš mano mergele, 
Aš sutikau žydelį, 
Kam anksci kelcis 
Miels tėvelį 
Oi skauda galvelę, 
Atsigėriau žalio vyno. ..
Oi džium-džium, 
Už jūrių,
Kalbin jaunas bernužėlis,

tai
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos.

M. A. NORKŪNAS
16 Pleasant SL, Lawrence, Massc

Karyj yra daag paveikslą. 
reginiu, apysakų, eilių, ivairen*c$5E 
bių, juokų ir 11 a

“Karys” deda dapgMttstaųuoą 
iŠ Lietuvos karįaorfcepės kovų ir. g 
kūrimosi, kurie kiekvienam kkal- 
tytojui parodys, kiek lietuvių Jau-f^| 
ta turėjo pakelti vargo ir aukų,.T: 
kol iškovojo nepriklausomybę? -5® 

Kiekvienas jaunnolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybų, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto sh- „ž 
sipažintų su kariuomene. Toks jau 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kap- ; Ji 
to jausis pažįstąs jų ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai

Kur tik yra susikūręs koks norą 
jauųimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 

Į auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę. d 

Kiekvienas sportininkas privalo > 
skaityti “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio. < .įįga

j Metiniai “Kario” prenumerato- *į 
Iriai dovajiąi gauna priedų — gra- - a 
ižų, spalvuotų sieninį Karių Kalen- 
dorių. Kalendorius dalininko dar- 
bo, papuoštas paveikslais ir sura-' Al 
syti jame žymesnieji lietuvių gin- 
klo nugalėjimai nuo pat senovės- ip 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk, leįt v 
Burokas..

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso- t 
mvbės Aikštė, “Kario” Redakci- q 
ja

ir miršta. Taigi dėlto, sopu- 
lys ir liga žmogaus kunui 
taip nepageidaujami, kad 
susirgęs tuoj bėga prie gy
dytojo, klauso jo patarimų, 

- ima kartais labai karčius ir 
' neskanius „vaistus, išsižada 

.^skaniausių valgių ir malonu
mų ir tankiai. pasiduoda 
sunkiai ir skaudžiai opera- 
eijafc JKam tas viskas? Ugi, 
kad kūnas butų sveikas. Tai 

Vkam gi Jtos sveikatos dūšiai 
gailėtis ? O ji tankiai serga. 

^ Još liga tai’nuodėmė. Jos 
gydytojas Jėzus Kristus su 
šv. Sakramentais, ypač šv. 
išpažinčia. Eikime tad prie 
to Dangaus Gydytojo ir im
kime vaistus, kokius mums 
palieps imti per šv. išpažin
tį, o jei yra reikalo, pasiduo- 
kime kartais . ir skaudžiai 
dvasios operacijai. Nusikra- 
tykime nedorų įpročių, nu- 
kirskime nuodėmingus drau
gavimus bei prisirišimus.

Žmogus labai nemėgsta iš
trėmimo į tolimus kraštus. 
Kaip jis pasiilgsta-savo tė
vynės, kuomet tenka gyventi

. svetimoj šaly!
“Prie Babilono upių, ten 

-Sėdėjonrir verkėme; kuomet
 • 

DĖL MENKŲ ORGANŲ IB 
NERVIŠKO SILPNUMO

Tūkstančiai vyrų ir moterų yra nėr- . ' 
vuotų. sielvartiiiKŲ ir susierzinusių ir tĮ 
turi silpnas, neveiklius gyvybės orga- 4? 
mis. Nuo to paeina pilvo ir virškinimo ? 
l«'d,<>s. menkas upetitas. inkstų, kepe- ""J 
pų. ar tulžies, suerzinimas kroniškaa 
užkietėjimas vidurių; puolikas sva- 
mino: neramus miegas ir pailsęs nu-' 
puolęs priespaustas jautimas.

Ntrga-Totie prašalina tas bėdas, ka
dangi jis tvora tlrutus. patvarius nėr- į 
vais. padidina muskulų jėgų ir tvar J 

: ko ir gaivina visus gyvybės orintnUR. "S 
I Kada jus paimsit: jj keletu dienų jnsų 
; miegas atneš jums gaivinanti poilsi, £ j 
jus eisite sunkyn ir stipryn, visi jų-' -J 
sų organai veiks gerinus ir gyvenimas 
įgys naujos reikšmės. Nuga Tone yra j 
]»ar<Inodninas aptiekose. įsigyk lionku- . J 
tę šiandie ir pasigelbėk sau j geresnę 
sveikata. ./• : Ja

s* m. -
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Federacija priėjo prie šio-
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Kiekvienas didelis , darbas J*
"C 
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liDarbininkas” yra nusis
tatęs prisilaikyti drausmės, 
ir rems aktingai tiktai to
kius kolektorius, kuriuos už'

Mes čia norime pastebėti,
> ir

f Derybų su Lenkais Pavojai
vą?! Judas Iskarijotas parda
vęs Kristą pasikorė ir dides
niam jo paniekinimui, net jo 
viduriai iškrito. Ar pasikars I ^onijų prie tų sakaktuvių ru-

izmas ir Lietuva mokės nu- - - - • *
sikratyti šio kaip kad nusi- j.a(Į įr Katalikų Centras 
kratė ano. Vis dėlto ir vie-:
nas ir antras pasiliks Lietu- kio nusistatymo ne tam kad 
vai naudinga pamoka, kaip ^am nors pakenkus, arba ką
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Voldemaras Genevoje pa- maras neturi gerai apgalvo- 
darė su lenkai^ “taiką”. Tas to plano, kad, tąriant L. 
tik reiškia, kad karo stovis, Bistro žodžiais; yra be vai- 
kurs buvo tarp Lietuvos ir ro. Užtat, ar Voldemaras- 
Lenkijos, nevirto tikru ka- diktatorius pats ves derybas 
ru. Dabar karo stovio nebe- su lenkais, ar per savo nūs- 
ra, betdaippat dar nėra nei kirtus delegatus, reikia bijo- 
taikoš. Derybos dėl taikos tis, kad Lietuva vėl gali at- 
prasidėsiančios po Naujų sidurti nemalonioje, o gal ir 
Metų. Ko galima laukti iš pavojingoje padėty.

Jei prezidentas Smetona 
‘ Čia nėra reikalo kalbėti a- yra ištikrųjų tautos vadas, 
pie visiems

; tų derybų?
-- ------

pie visiems gerai žinomą tai jo pareiga, šiuo svarbiuo- 
į lenkų akyplėšiškumą.“ Įleisk j u Lietuvai momentu ya 

velnią į bažnyčią, jis tuoj li- aiški: kitos išeities nėra, 
pa ant altoriaus.” Taip pat kaip tik sudaryti koalicinį 
ir su lenkais. Netenka abe- kabinetą. Tegul visos valsty- 
joti, kad jie norės daug gau- biškai nusistačiusios parti- 
ti, bet mažai duoti. Jie su- 
gebiai veda prolenkišką pro
pagandą ir yra apsukrus in
trigantai Jie mokės išnau
doti kiekvieną Lietuvos at
stovi! klaidą, arba netaktą;
gal dar nesykį panaudos 
prieš Lietuvą Lietuvos poli-

jos pastato prie valstybės 
vairo geriausius savo parti
jos smegenis ir prakilniau
sias širdis. Netenka abejoti, 
kad partijos yra pasirengu
sios tai padaryti. Tokio ka
bineto istruktuojama lietu
viu delegacija galėtu drąsiai

tinius emigrantus. Svarbiau- vesti derybas su lenkais, nes 
gi yra tas neužginčiji-j otų, kad ją remia tauta, 
faktas, kad lenkų dele-į Pajaustų tai ir lenkai ir bu- 

i turės už savo pečių j tų užčiauptos burnos politi- 
Ienkų tautos paramą. Tegul

v lenkai būna šovinistai, bet 
vis dėlto tas jų šovinizmas 
juos vienija tokiame klau
sime, kaip kad yra Vilniaus 
klausimas. Reikia laukti, 
kad lenki! tautos vie
ningumas šiuo klausimu pa
sireikš jų spaudoje ir dar 
labau padrąsins ir valdžią ir 
deiybų delegatus prie užsis
pyrimo.

Kas su lenkais derėsis? 
Voldemaras? Nieko prieš 
tai negalima, butų turėti, jei 
Voldemaras vestų derybas 
tie kaipo diktatorius, bet 
kaipo užsienių ministeris, 
arba tam tikrai ' paskirtas 
delegatas su keliais patarė
jais ir instrukcijomis nuo 
KOALICINIO KABINE
TO. Genevoje Voldemaras 
parodė, jog prispirtas prie 
sienos, jis moka gana gabiai 
pasistatyti, bet per kelias 
sąvaites prieš atsilankysiant smo, todėl nėra čia reikalo 
Genevoje jis dar geriau įro- daug apie tai kalbėti. Gali- 
dė jog nesugeba šaltai pla- ma tik pastebėti, kad pasku- 
nuoti, jog jis vadovaujasi tiniam Seime partinis egoiz- 
momento upu. Matomai jis mas tapo, taip sakant, vieš
pats to nemato, bet dabar šai ir begėdiškai apvainikuo- 
jau visiems aišku, kad jis tas. Netruko partinio egoiz- 
yra ne šalto proto, lx?t im- mo ir pirma. Nebuvo tas e- 
pulsų žmogus. Pav. kad ir goizmas kurios nors partijos 
konstitucijos “taisymas”. Lš monopolis. Visoms joms jo 
patikėtinų žmonių teko gir- nestigo. Vienos turėjo dau- 
dėti, buk Voldemaras yra gjau, kitos mažiau ;vienos ro- 
pasigyręs, kad jis surašy- dė tą egoizmą viešai, kitos 
siąs “pataisas” į kelias va- bandė slėpti. Kuomet gi pa- 
landas, bet štai jau metai skirtiniame seime lietuvių

niams Lietuvos emigran
tams ir užkirstas kelias Len
kijos intrigomis Lietuvoj.

Bet ar “visąžinąs” ir vi
sagalis” Voldemaras prileis 
prie tokio savęs pažemini
mo? Lietuva, ar Voldema
ras?

ianaag djųliganamfl^buvo tei- 
iSt aaętriiS&ni kepu- 
res Lietuvos, generolams^ jei 
jie atsisakė jas nusiimti 
prieš raudoną skarmalą; 
ktiomet arklių kanopomis 
trypė lietuvius studentus — 
tuomet visiems pasidarė aiš
ku kaip diena, /kad valdan
čioji partija savo partiją 
kurkas aukščiau stato už tė
vynę. Reakcija šiokioje ar 
tokioje formoje buvo neiš
vengiama, operacija buvo 
reikalinga ir tai ilgai nelau
kiant, nes Lietuvai gręsė 
chaosas ir jos nepriklauso
mybės.— mirtis. Gruodžio 
17-tos perversmas tą opera
ciją . atliko.

Lietuva atsiduso tarsi pa
budus iš slegiančios ją rau
donai — prieš lietuviško ko
šmaro ir lairkė naujos tvar
kos, geresnės tvarkos, iš 
naujųjų šeimvninkų. Laukė, 
laukė... Prabėgo jau metai ir 

vis dar tebelaukia ir tik 
“patriotiškų” pažadų tesu
laukia. Kaip pirma liaudi
ninkai. taip dabar tautinin
kai savo partiją stato aukš
čiau už valstybę. Ar truks, 
ar luš, tautininkai turi pasi
likti valdžioje. Pirma par
tinis egoizmas reiškėsi de
mokratiškai, dabai- diktato
riškai. Pasikeitė skraistė, 
bet po ja vistiek slepiasi tas 
egoizmas, tik dar labiau a- 
kyplėšiškas ir neatsakomin- 
gas ir nei kiek nemažiau pa
vojingas Lietuvai.

Tas partinis ir asmeninis 
egoizmas diktatoriškoj for
moje jau atsibodo Lietuvai 
lygiai kaip kad buvo įgrisęs

Musų .bolševikai tingi pa 
tys1 
ir vėl ieško, 
kytų ir trauktų jų raudoną 
taradaiką. > Jie mėgsta tik 
vaznyeilioti,: laikyti rankoje 
botagų ir'iškraustyti mulkių 
klšenius. - «' - .-

Štai “Laisvė” vė’ agituo
ja už priešfašistinį frontą ir 
tokį pat seimą; kurs įi vyk
siąs kovo pradžioje. Mes la
bai abejojame, ar bolševikai 
besuras tokių naivių “mu
lų” su pinigais, kurie duosis 
pasikinkyti į raudonuosius 
ratus. Juk dar nepraėjo nei 
čieli metai, kaip iškraustė 
žioplelių “priešfašistinius” 
kišeniųs. Dabar ir vėl!

Ir neturėk tu man nei kri
slelio gėdos!

traųkti savo vežimą Jie 
p, kad kas įsikin-

Prisilaikome 
drausmės

Diktatūros metų 
sukaktuvės

"SAV©
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Bepiga 
toms, jos jei ir nustoja 
kito savo nario, bet joms dar 
vis lieka milijonai ištikimą 
vaiką. . ’ • j '

Kas kita mums, lietuviams.
Mūsą neskaitlinga 1 
mums kiekvienas lietuvis yra 
brangus. Bet, nelaimei, ir ne
skaitlingoje musą tautoje at
sirado tiek daug išgamą, kad 
net^baugu darosi.

•

vo rauką šaukdami Pilsudskį 
o gal ir tą patį Želigovskį vyk
ti su jais pavergti likusią ne
priklausomą Lietuvą
* A-r gaifijo tais tikšti, ar bent 
dateisti, kad Lietuvos socialis
tai butą taip lemai supuolę ir 
tokiais išgamomis tepę, kad jie 
drystą kreiptis į aršiausius 

tauta, i Lietuvos priešus ir tuos prie
is yra šus kviesti eiti pavergti Lietu-

tau
rią vieno

je, tai aišku. Žinant 
veidmainiškumą, dar galima 
visko tikėties, bet kaip ten, 
nebūtų, privalome rengtis 
prie tą sukaktuvių ir jas iš
kilmingai paminėti.

Am. lietuviai, kurie trokšta 
matyti Lietuvą laisvą ir ne
priklausoma'valstybe, kurie 
savo triusu yra daug prisidė
ję prie Lietuvos laisvės atga
vimo, šias 10 metų neprikišu- 
somybės sukaktuves itin turi 
iškilmingai paminėti. Reikia 
pasidžiaugti, kad daugelis ko- .įę

Jau buvo ne sykį nutarta, 
ir Federacijos Seimuose ir 
Naujosios Anglijos katalikų 
suvažiavimuose, kad atvažia
vę iš Lietuvos kolektoriai 
negati tikėtis viešos katali
kų paramos, jei nėra gavę 
tam tikrų įgaliojimų iš Ka
talikų Centro Lietuvoje ir 
Amerikos Katalikų Federa
cijos užgirimą.

Kai kurie kolektoriai ne
žinia delko nenori prisitai
kyti prie to Katalikų Cent
ro ir federacijos nusistaty
mo. Gal norėdami kitiems 
užbęgti’.'užakių, gal kitokių 
priežasčių dėlei vyksta pas j 

- mus kuomet jiems patinka, 
“tikrai demokratiškas” ego- Tai’jįj pačių dalykas.

Gruodžio 17-tą dieną sueis 
metai kaip Lietuva gyv 
be konstitucijos. G 
17-to perversmas sus&en 
vo konstituciją ir Į jos rietą 
pastatė diktatūrą. Neproša- 
lį bus pažvelgti, ką diktatū
ra davė Lietuvai per praei
tus metus.

Visiems yra gerai žinomos 
aplinkybės, kurios privedė 
prie Gruodžio 17-tos perver-

nereikia elgtis politikoj. Jau*
ir dabar tenka išgirsti kas
kart tankiau ir tai labai 
rimtų balsų,-" kad ir liaudi
ninkų ir tautinink. išrinktie
ji keliai veda Lietuvą į pra
pultį, kad yra dar kitas tik
rai geras kelias ir kad visos 
yalstybiškai nusistačiusios 
partijos privalo juo eiti, t. 
y. susitarimo ir pasišventi
mo, ne kovos ir egoizmo ke
liu. Atrodo, kad liaudinin
kai jau tą suprato, ir yra 
pasirengę įeiti i tautiškai ir 
valstybiškai nusistačiusių 
partijų talką. Tautininkai 
pernai Gruodžio 17-tą davę 
gerą pamoką liaudininkams 
ir liaudininkai ja pasinaudo
jo. Jei šiemet Gruodžio 17- 
tą dieną tautininkai patys 
tą safo lekciją išmoktų ir 
sueitų talkon su liaudinin
kais ir krikščioniškomis par
tijomis, Gruodžio 17-ta die
na, visuomet pasiliktų tau
pos atminty, kaipo džiaugs
mo diena. Bet jei tautinin
kai užsispirs, tai gruodžio 
17-ta gali virsti gedulo die
na.

Bolševikiškoji liga labai lietuviški išgamos su savo sėb- Ipestingai rengiasi, kad tinka-
_ ■ rais, ne tolima ateitis tai paminėjus,

rodys.
J ei dar buvo nors kiek lietu-1 reikalauja daug p»A>rytimn, * 

taigi ir Vilniaus atgavimas ^ 
priklausys nuo to, kaip daug 
to pasiryžimo lietuviai turės. < 
Jei jų dvasia bus tvirta ir pa- . < 
siryžimas- kietas, kaip plienas,, i 
jie savo pasiryžimą kova lai--j£ 
mės ir Vilnių atgaus. Čia rei-

Mes tikimės, kad Lietuvos ’-ų 
tautininkų partija tai supras 
ir savo užsispyrimą palenks 
visų^yalstybiniai nusistačiusią 
partijų koalicija ir kuo grei- 

, tuo Lietuvai 
Tuomet ir '

daug užkrėtė musą brolių ne- i 
pagydoma rusų pūvimo gąng- i 
rena. Sveikieji Lietuvos vaikai 
po keletos skaudžią chirurgiš
kų operaciją tos gangrenos ' 
plėtojimąsi sulaikė, bet užtai ; 
vietoje bolševikiš'kos gangre
nos Lietuvos kūną apsėda dar 
šlykštesnis slibinas — tai so- 
cialistiška,, išdavikiška — ju- 
došiška hidra.

Mes nei kiek nesistebim, jei 
kuris nors Lietuvos pilietis, 
turėdamas skirtingus įsitikini
mus (jei tik jie nekriminališ- 
ki) ir tuose savo įsitikinimuo
se bando ir kitus jtikrinti, kad 
jį sektų, bet kuomet vienas 
ar grupė piliečių, savo asmens 
reikalais vaduodamies, eina 
pas priešingos valstybės val
džią ir su tos priešingos vals
tybės pagalba bando savo sie
kius atsiektų Mes tokiems 
žmonėms kitokio vardo suras
ti negalime, kaip išdavikas ju- 
došius.

Kas iš lietuvių nežino, kaip♦ 
biaurūs ir veidmainingi Lietu
vos kaimynai lenkai, kam nėra 

’ žinomk lenką .‘žiaurumas su pa
vergtais lietuviais Vilnijoj, 
kas dar nežino, kad lenkai bu
vo ir yra didžiausi Lietuvos 
nepriklausomybės priešai.

. Kam dar nėra žinoma niekšiš
kas Lietuvos išgamos Pilsuds
kio Suvalkų sutarties sulaužy
mas ir Vilniaus užgrobimas!

. . Nežiūrint tų visą padarytų 
lietuviams niekšyščių, visgi at
sirado lietuvių socialistų, kurie 
nuėjo pas tuos kruvinus Lie
tuvos priešus, padavė jiems sa-

suerzinus, bet delei svarbių 
priežasčių ir po nuodugnaus 
dalyko apsvarstymo. Iš kitos 
vėl pusės kolektoriai tankiai 
renka tikslams, kurie yra 
ištikrųjų remtini. Tuo budu 
laikraštis atsiduria keblioje 
padėty: arba ignoruoti Ka
talikų Centro ir Federacijos 
autoritetą, arba ignoruoti 
kolektorų ir tuo pačiu pa- 
skaitink kitus vykti pas mus j giria Federaci ja. Kitų ne
auki! rinkti, kuomet jiems, rems, ne boikotuos, ir ne- 
patiems užeis ūpas. • «skelbs aukuotoji! vardus.

Kova už pavergtą Vilnią —
baigiasi, bet Voldemaras vis liaudininkų partija susidėjo visos tautos gyviausias reika- 
dar nežino, kaip galutinai su aiškiai priėštautiškais ir(las. šiandien visų Lietuvos 
bus konstitucija “pataisy- «ūn
ta”, nei kuomet bus refe
rendumas! Argi bereikia ge
resnio įrodymo, kad Volde-

*-< . * ■ *

prieš valstybiškais gaivalais, sūnų žvilgsniai nukreipti pa- 
kad tik palaikius»savo par-, vergtos sostinės link, ktr nu- 
tiją prie vąldžios, tas jau bu- kryžiuotas brolis šaukia pagal- 
vo iierdaug. Kuomet pozici- bos...

vią, kurie tikėjo, kad lietuviš
kieji socialistai nori nepriklau
somos Lietuvos ir kad jiems 
(socialistams) bent kiek rupi 
vargo žmonią reikalai, tai da^ 
bar, kuomet jie nusimaskavo 
susidėdami su kitais Lietuvos 
išgamomis lenkberniais, dabar galinga tautos vienybės, 
ir aklas turėtą pamatyti tą 
šlykščią socialistą judošystę ir 
nuo jų, kaip nuo užkrečiamos 
ligos, šalinties. Te nesiranda 
nei vieno lietuvio, kuris drystą 
tiems judoms ištiesti savo ran-]čiau ta? įvyks, 
ką. Te šalinasi visi nuo ją kaip bus naudingiau, 
šalinasi nuo raupais sergančių,! lenkų šmėkla nebus taip pavo- > 
nes tai didžiausi lietuvių pa-|jinga.
razitai, kokie kada nors antį - Feder. Sekretorijatas. h 
žemės slankiojo. I----------------- ;------------- — V

Šalin, lauk iš lietuvių tarpo! Sokratas kartą pasveikino * 
išgamas socialistus, lenkber- Žmogų, kuris į jo pasveikini- ? 
niams lietuvių šeimynoje1 ne- J mą neatsakė. Filosofas tačiau į 
vieta. Į Varšuvą juos, nes visai tuo neužsigavoii “Aš ne- į 
jiems vieta pas* Narutavičių, pykstu, — tarė jis savo drau- 
Toks tokį pažins ir pragaran gams: — sutikęs žmogų, Hau-įj 
pavadins. riau atrodantį ar vt

- Fed. Sekretorijatas. apsirėdMusį, tai kodėl aš tu-
‘į- \ , įriU; pykti sutikęs žmo

LIETUVOS- LENKIJOS < 6311 mMlda^^sni3-
“TAIKA”

Kiekvieno tėvynainio lietu
vio akys buvo nukreiptos Ge- 
nevon, kur susirinkę Tautų Są- 
ungos atstovai turėjo spręsti 

Lietuvos ir Lenkijos ginčą.
Kaip ir buvo galima tikėtis, 

nieko aiškaus nepadaryta. ] 
Pilsudskis pakilęs iš už sta-j 

o, rodydamas pirštu į p. Vol-1 
demarą, užklausė: “Taika ar 
karas?” p. Voldemaras nenu
sigandęs taip pat žiūrėdamas 
Pilsudskiui i akis, atsakė: 
“Taika.”

Po tokio taikos pareiškimo 
Pilsudskis pasakęs, kad jisai 
daugiaus tenai nereikalingas,įpieuusLu ju.. xi.,<

siąs jo užsienių ministeris Za-| ceriais. Jie aplankys sekančias

28 gruodžio Montello, Mass. 
30 gr. .Nasb ua, N. H; 
t sau^ 3(|28 m. Lawrence, J 
2 sausio Lineli, Mass. - i 
6 sausio Atbol, Mass.
8 sausio VVėęcester, Mass. -^ 
11 sausio Westfield, Mass. < 
19 ''sausio Itartford, Conn.
14 saus. Nevy ib-itain, Conn.;,
15 saus. Waterbury, Conn. Ig 

išdirbiniai susirinksią Rygon Į 18 saus. Ansonia, Conn. > 
sausio mėnesyje.

Taigi lenką pUolinųks, rodos,
, bent ant popiero
bet Lietuva privalo latyi aky
liai daboti, kad lenkai1 nepa
naudotų 1920 m. taktikos ir 
vėl nesurastų “revoliucijėhS- 
tiaus”, kuris “savu 
nepultą Lietuvos. Lietuva pri* 
valo labai gerai apsižiūrėti.

1928 m. vastirio 16 dieną 
Lietuva minės savo 10 metų* 
nepriklausomybė^ sukaktuves.

r »’■
• • ■

Kas tau sako, kad• * 
praturtėti kitokiu būdu, 
savo darbu ir taupumu, taįL
prigaudinėja tave, kaip pik- 2 
čiausias niekšas.—B. Frankli?

• • . • '• ‘F*

“Gamta tegali džiaugtis 
tokie žmonės, kurių širdis y- - 
ra skaisti.” (E. Tur).

Vanagaičio Juokų 
Kelionė

■ ■ -Art ir komp. A Vanagaitis > 
ruošiasi aplankyti, kartu šit * 
pianistu M. Yozavitu Mass. ir .;* 

kad kitus taikos detalius atlik- Conn. valstijas su juokų kon- "

į" t į » ■
l H H k i H Į i i. :* » ■ i

Į į tl <1 * i z f * i
5 « < P W -į i H

I u ' < t
• ; ’ * 1 -r'

* j ’ U
z

leskis. ; * . kolonijas:
Vėlesnieji iš Genevos prane

šimai sako, kad p. Voldemaras Į 
pareiškęs spaudos atstovams: 
“Tamstos matote, musą pre- 
tensijos į Vilnią nei kiek ne
paneigtos. Musą su lenkais 
susitarimas sukasi Vilniaus 
problemos- išrišimu.” '-'.i 

Gi p. Zaleskis pareiškęs, kad 
lietuvių-lenkų taikos sutarties

J

vidtay-naujo -Grand 0^ bus tos sukaktuvės,
* ’*• ■ ■ ‘ '

22 saus. Nek Haven, Comuf 
25 saus. Ndrvood, Mass. - 
57 saus. Providence, B. L* 

29 sausio bostone “Darbiniu- , 
ko” koncerte.

\Visos kolonijos gali tikėtis 
^inks^ Dainų. mwa«

Užteka 
ir lankykitės 

lingai. Tie vakarai* bd 
naujas “Dtimdti Drin^fiti” 
kurto p.'Vanagaitis pi 
buvo “generolu leltenaata?,.
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Pranas A. (lelumbi*

visi parapijonys

turėtų 
Kaip 

Lietu-

Didžiausias tikėjimo prie
šas yra bedieviška spauda. 
Prarasti tikėjimą reiškia 
pražūti.

!
i

Įžymi 
užmo-

gražios Įeigos ir 
parapijos skolos

Nekalto 
devintą 

įskilnnn^ 
kurias laikė

Jis ir pa

Lietuviai turėtą užsilai- 
i dirbtuvėse ir kitur.

visokių 
žmogžudysčių, 
paleistuvysčių, 

girtuoklysčių, šei-
REIKALINGAS

Lietuvis barberis, kuris norėtų 
dirbti vakarais ir subatomis po 
pietų. Pageidaujama, kad gerai 
mokėtij savo amatą Užmokestis 
gera. S. Bugnaitis, 938 Cambridge 
St. Cambridge, Mass.

G. 18

kad musų korespon->vo aiški ir visiems supranta- 
“ ■ ■ ' Į ma. Linksma buvo girdėti, kad

buvo 
dalis 
keta.

t I

I

» J

RCESTER, MASS
l^ors musų parapijoje daug 
dirbama, liet aš nežinau kodėl 
apkraščiuose retai kada žiliu- 
peš galima pastebėti. Turi būti 

korespondentai miega ar 
koks galas. Kiti sako: “mes 
^nenorime perdaug girtis.'4 
Mgn atrodo, kad laikraščių 
gfcritytojai Įdomauja kas lietu- 
yių parapijose veikiama. Nors 
foano plunksna persena, bet aš 
gaAnau, ■gi-
Rentai manės už tai nebonibar- 
guos, jeigu aš ką nors para
ksiu j ‘Darbininką’ iš musų 
Parapijos veikimo, neš* musų 
Į|ilipnijoj lietuviai dauguma 
skaito ‘Darbininką’, kuris ga- 
Bma ir prie bažnyčios šventa- 
įSeniais po kiekvienų šventų 
įĄaašių pasipirkti.

i* Parapijonų ir Draugijų 
darbuotė

^Klebonas kun. X J. .J akai- 
Tvos tik šeštas mėne'sis kaip

Į$BgrĮž° iš Lietuvos, bet laike 
Įfcfeųinčto buko partijos vei- 

|Puas jpasidvigubino. Geguži- 
kuri, buvo pabaigoje rug- 

įįlačib mėnesio davė pelno virš 
BSOO.OO. Prie to. daug, parapi- 

davė pelno šeimyniški va- 
||£rėliai (Wliist Parties) ir ki- 
Ipkie parengimai.

mDžsibaigus vasaros sezonui, 
musų šv. Kazimiero parapijos 
Kforas ir bažnytinės draugijos 
įfradėjo darbuotis parapijos

pamiršt, kad Blaivininkų drau
gijoje uoliai‘darbuojasi kun. 
Daugis. .Jojo rūpesčiu ir minė
tas teatralis vakaras sureng
tas. Kun. A. Daugis mylintis 
blaivybę ir tokiu budu Blaivi
ninkai pradeda, žengti pirmyn. 
Be to’kun. A._Daugis ir taip y- 
ra surengęs keletą vakani.

Apyskaita

Pradžioje gruodžio mėnesio 
musų klebonas išdavė bertai- 
nine apyskaitą. Apyskaita bu- > *

Z

8 dieną gruodžio 
Prasidėjimo dienoje, 
valandą išryto buvo 
gos mišios šv.,
kun. J. J. Jakaitis, 
mokslą pasakė tai dienai pri
taikintą. Tą pačią dieną. 7:30 
vai. vakare buvo iškilmingus 
mišparai. Pamokslą irgi sakė 
klebonas. Tą dieną po sumos 
apie 100 jaunų mergaičhj pri
sirašė prie Sodalicijos. Visos 
mergaitės buvo pasipuošę bal
tais vėlais eidamos prie Dievo 
prie Dievo Stalo ir iškilmingai 
padarė prižadus. Klebonas 
kiekvienai uždėjo ant kaklo 
medaliką kaipo atminimui su
dėtų prižadų. Tas viskas davė 
malonų Įspūdi, ypač.tėvams.

Senis.

s parapijos choras yra 
ir puikiai išlavintas, ku- 

; Stebėtinai gražiai gieda 
ike šv. mišių musų gražioje 
marčioje. Taipgi gražiai dar- 
tojasi parapijos naudai...Štai 

iš gražių choro darbų, 
“Miristrel Show”, kuris į- 
o vos tik keletas savaičių 

arba prieš pat adventus.
, virš minėto vakaro tai 
nepaprastas choristų pri

mas, nes publikos tiek 
'V daug, kad vos galėjo su- 
ti į salę — nors nrtisų pa- 

gana ruiminga, 
davė virš 

dolerių, 
kad musų 
jaunas ir

'Tl

L |
r * / / '—J O A

rektoriai- O “dženitajriu 
bar yra p. J. Dainiškas. 0 už
manyto jais,pirmais kūrėjais ir 
valdytojais tos svetainės, ant 
kiek man yra žinoma, yra šie 
asmens: kun. Jonas Dumčius, 
Antanas Gudaitis, Mykolas 
Valinčius, Kazys Kazakauskas 
Dominikas Barunas ir labai 
daug tai svetainei pasidarba
vęs Stasys Musickas. Aras

Čia noriu nors trumpai pa- 
briežti kaip svetimtaučiai žiu
ri Į lietuvius .dirbtuvėse ir ki
tose vietose. Pažvelgus Į lietu
vi rodos Dievo apdovanotas la
bai gražia išvaizda drutumu. 
vikrumu, meilumu, gražia kal
ba, o vienok svarbiausio daly
ko tai yra gudrumo trūksta 
Pažvelgus kaip kitataučiai 
dirba dirbtuvėse net malonu 
žiūrėti. Inia išvalios, nesku
bindami. Negali vienas pada
ryti. arba sunkiai pakelti, gau
na kitą ir trecią darbininką ir 
nors butą ir sunkiausias dar
bas su gudrumu visą padirba 
lengvai. Omusų lietuvis visai 
kitaip: bėga, stveria, kelia kuo 
sunkiausia, nežiūrėdamas nė Į 
savo sveikatą, kitus bosams 
skundžia, jeigu taip nedaro

gą darbą viešai galima naikinu 
t i, tai susirinkimuose, diskusi
jose ir kitokiuose suėjimuose, 
o, ant galo ir per savo spaudą 
galima pabarti, papeikti ir pa
juokti. Dzūkas.

VVESTFIELD, MASS.
Musų kolionijoj veikimas vi

sai apmiręs. Mėnulio šviesos 
dievaitis plačiai Įsigyvenęs. 
Ką tik grįžęs iš Lietuvos kle
bonas kun. K. Vašvs bando 
lietuvius išjudinti, bet didelis 
ir sunkus darbas, nes mažai v- 
ra kareivių. x

Darbai

Padėkavonės denoj buvo šv. 
Jurgio parapijos vakarienė ir 
bazaras. Kadangi Norwoodo 
parapijonys gražiai sugyvena 
su savo klebonu kun. V. Taš- 
kunu, tai ir visi parengimai 
gerai nusiseka. Pavyzdžiu}, 
kad ir minėtą vakarienė-gali- 
ma sakyti buvo karališka: žą
sų, ančių, vištų ir kitokių val
gių buvo_ daug ir viską suau- 
kavo parapijonys, daugiausia 
farmeriai. kurių čia nemažai 
randasi. Taipgi didelė garbė 
priklauso gaspadoriui ir gas- 
padinėms, kaip moterims taip 
ir merginoms., kurios mokėjo 
taip gardžiai^ pagaminti ir sta
lus gėlėmis pagrąžint. Laike 
vakarienės
gavo progą išreikšti savo min
tis ir pasidžiaugti nuveiktais 
darbais kaslir.k parapijos nau-kaip jisai. Daugiausia tokiu 
dos. Vakaro vedėjas buvo kle- budu ir pastato savę ant jup- 
bonas kun. V. Taškunas.

Užbaigus vakarienę prasidė
jo fėrai arba kermošius. Ka
dangi žmonių-buvo prisirinkę 
pilnutėlė svetainė, o tų daiktą 
buvo ant išlaimėjimo daugiau
sia tai ir biznis buvo geras ir 
parapijai liko geras, pelnas. 
Fėrai tęsėsi per du nedėldie- 
niu. Pasibaigė gruodžio 4 die
ną. Kiek liko pelno nesuspė
jau sužinoti. Visas pasiseki
mas priklausė kaipo nuo vado 
klebono kun. V. Taškuna, taip 
ir'nuo darbštaus rengimo ko
miteto ir nuo visų parapijonų, 
kurie gausiai prie šio kilnaus 
Jako prisidėjo.

Dirbtuvės ir darbai.

šalė 
parapijai 
’rto šimto 

nepamiršti, 
rni vadovauja 

muzikas J. Žemaitis, 
su klebonu sutartinai

Draugijos.
Blaivininkų draugija 

teatrališką vakarą, 
gražaus pelno, iš

pdb {Nunokėjo ir parapijai 
Graži auka. Butų gerai, 
kitos draugijos imtų

BUFFALO, N. Y.
Katalikai atlikite savo 

priedermę

Jau tik savaitė iki šv. Ka
lėdų. Visi rengiasi ir perka, 
dovanas, kad tik šventės bu
tų laimingos ir linksmos. Aš 
širdingai raginu lietuvius 
katalikus, vietos ir apylin
kių. išpildyti katalikų prie
dermę — atlikti išpažinti ir 
priimti Švenčiausi. Beto. jus 
neturėsite linksmių šv. Ka- 
lądų. Jėzus Kristus laukia 
jūsų. Jis nori ateiti pas jus 
ir gimti jūsų širdyse ir pa
laiminti jūsų namus. Tegul 
nelieka nė vieno lietuvio ne
priėjusio išpažinties.

Skaitytojai praneškite vi- 
• siems lietuviams ir paragin

kite ateiti ir atliki išpažinti. 
Išpažinčių klausau šeštadie
niais nuo 2 iki 6 vai. po pie
tų ir nuo' 7:30 iki 10 valan. 
vakare, Šv. Kryžiaus bažny
čioj, Mavland st. tarp Nia
gara ir 7th sts. Klausau lie
tuviškai, lenkiškai ir ang
liškai.

Kiin.

Nor’.voodas nors mažas mies
telis. bet dirbtuvių randasi 
pusėtinai. būtent: dvi odos 
dirbtuvės, dvi knvgynės, vie
na juodylo ir pagarsėjusio mi- 
lionieriaus Bird and Son, vi
sokio popiero ir linolėjų išdir
by s tė. bet visos galima sakyti 
dėl darbininkų vienodos. Dar
bininku padėtis ne kokia. 
Bird and Son paprastam dar
bininkui mokama 45c Į valan
dą ir kiek aukščiau. Kitos 
dirbtuvės dirba po 4-5 dienas, 
tai darbininkas, kad ir dau
giau uždirba, bet negaudamas 
pilno laiko išdirbti vistiek 
sunkiai verčiasi. Darbdaviai 
darbininkams aiškina, kad už- 
sakvmn neturi. todėl mažai 
ir dirba. Bet ne taip yra. To-I 
kino aiškinimu vien tik dar
bininkus apgaudinėja. Priežas
tis štai kame: prie šios gadi
nęs sistemos per 4 dienas dau
giau išdirba negu keli metai 
atgal per 6 dienas. Šiandieną 
darbininkui nėra kitokios išei
ties kaip tik rašytis prie gerų 
darbininkiškų organizacijų, 
būtent prie LDS.. skaityti dar- 
bininkišk. laikraščius, švies- 
tis, organizuotis. Tik tokiu ke- 
liu darbininkai laimės ir susi
lauks geresnės ateities..

Darbai beveik . visiškai su
stojo ir kurios4 dirbtuvės dir
ba, tai visai mažai. Šioji be
darbė palietė ir lietuvius.
Potvinis privargino žmones...

Potvynio metu ir lietuvių 
(daugelis panešė nuostolių ir 
išgąsčio, kada vanduo užsėmė 
namus. Dabar jau pradeda at
sitaisyti kaip iš po karo. Čia 
yra gana geras būrelis lietu
vių, bet ant. nelaimės nesiran
da nei vieno profesionalo. Ge
ra vieta gydytojui ir advoka
tui Taipgi reikalingas lietuvi
škas fotografistas. Nors čia v- 
ra du seni fotografistai, bet 
jie labai švakai darbą atlieka, 
ir dauguma važiuoja i Spring-

1 

fieldą imti paveikslus.
Mariutė

ko. “Bosas” pamato, kad ga
lima lengvai išnaudoti ir 
stumdo: o vienok parėjęs Į na
mus skundžiasi moterei, kad 
sunkiai dirbo. Lietuviams, rei
kėtų daugiau imti pavyzdį iš 
kitataučių ir kiek galint lygin
tis darbe su anais. -

Antras dar žioplesnis lietu
vių paprotis, tai viską išple
pėti kas tik lietuvių tautoje

Z e

atsitiko. Paimk šiandien spau
dą atrasi kasdieną 
blogų darbų: 
saužudvsčių, 
vagysčių,
mynii suirimų ir t.t. o žiūrė
kit kaip amerikonai arba ki
tos tautos kur gudresni, kaip 
tą dalyką moka gražiai pa
slėpti arba užtylėti. Paklausk 
kaip tas ir tas atsitiko, tai 
nenori nei kalbėti ir kitą ko
kią kalbą pradės kalbėti. Daž
niausia gausi atsakymą: “I 
don't know” ir pabaigta. O 
neduok Dieve, musų tarpe kas 
tokio panašaus atsitinka, tai 
jau ant rytojaus nors ir neik 
dirbtu vėn. Žiūrėk viename 
kampe, kitame ir trečiame su
sigavo lietuvi ir klausinėja. O 
tas iš visos širdies dar dadė- 
damas visą istoriją išrėžia, o 
žiūrėk ką ant galo gauna. O 
gi koks airišis su apdraskyta 
nose atsigrįžęs pasako: ‘Gražy 
polak’, ot ir užmokestis už 
‘gerus darbus.’

Lietuviai jau tik turėtų su- 
j prasti ir stengtis imti pavyz
dį nuo kitų. Lavintis ir ginti 
savo vardą. Neduoti progos 
svetimtaučiams .pastatyti ant 
juoko. Skaitytojas nekuris gal 
pasakys, kad kaip-tik priešin
ga yra užtylėti kokį nors blo
gą darbą. Pasakys geriau pa
leisti viešai, kalinant toliau 
vengtų to daryti.

Klysta taip manydamas: to
kiu bumi blogo nesulaikysi, o 
tik satę ir visų tautą susipra
tusių žmonių aįįpse pastatysi

PHILADELPHIA, PA.
Kėli žodeliai apie meno vakarą 

tarp Kazimieriečių 27-to 
lapkričio.

Man tūlas asmuo, kuriam aš 
pilningai užsitikiu, pranešė, 
kad 27-to lapkričio, laike kon
certo šv. Kazimiero mokyklos 
svetainėje ponas Rapolas Juš
ka net penkis kartus turėjo 
dainuoti spiriamas griausmin
gu delnų plojimais. Na, kas, 
kas, bet iurgiečiai iš to gali 
pasididžiuoti, nes, mat, Juška 
yra jurgiečių vargonininkas; 
jų yra, taip sakant, papuoša
las ir garbė. Jurgietis.

Apvaikščiojimas 20-metų su
kaktuvių Lietuvių Muzikalės 

Svetainės

Dienose 31-mo guodžio, 
1927 m., pirmo ir antro sau
sio 1928 m. bus apvaikščioja
ma 20-metų sukaktuvės Įkurv- 
mo Lietuvių Muzikalės Svetai
nės, angliškai Lithuanian 
Music Hali. Bus balius su šo
kiais pirmame vakare; antra
me bus banketas ir, kas no
rės, galės irgi pašokti pakak
tinai. O trečiame vakare Mus 
koncertas. Bendrovė visus, 
taip pavienius, kaip ir draugi
jas kviečia Į tąjį apvaikščioji- 
mą. Ir, tikiu, dauguma phila- 
delphiečių ims dalyvavimą ta
me apvaikščiojime, nes svotai-1 
nė yra kaipo žvdynys lietuvys
tės Rytvnėje dalyje musų mie
sto. Dabartinė Valdyba tos 
svetainės yra ši: p. Ignas Lie
pa, pirmininkas; p. Stasys 
Z ubai ti s, viee pirmininkas; p. 
Juozas Ivanauskas, protokolų 
raštininkas; p. Domininkas 
Barunas, finansų raštininkas 
ir p. Klemensas Stepanavičia, 
kasierius. O ponai B. Sercevi-- - - - - - - - - —- -.

NEW HAVEN, CONN.
Gruodžio 18 d. š. m. Įvyks 

didelės iškilmės musų kolnijoj, 
tai pašventinimas naujos baž
nyčios, kuri randasi ant Green 
st.

Jau senai buvo laukiama 
ši diena, ir prie jos visi ren
gėsi. Dabar reikėtų su visa 
energija rengtis, nes žinome 
dieną ir valahdą. JGekvienas 
lietuvis parapijonas turėtų lai
kyti sau už priedermę, daly
vauti šiose iškilmėse.

Draugijos, ypatingai 
skaitlingai dalyvauti, 
malonu yra prisiminti 
va, kada pašventinimuose baž
nyčią, arba kokie atlaidai, 
žmonės rengdavos, eiliavo pė
sti, arba važiuodavo kelias de
šimtis mailių šalčiuose, nuvar
gę, ir nedamiegoję. Bet kaip 
džiaugdavosi- kad jie galėjo 
dalyvauti tose iškilmėse. Taigi 
nemažiau ir dabar mes turėtu
mėm šiose iškilmėse dalyvau
ti.

Nuoširdžiai yra kviečiami a- 
pylinkių kolionijų lietuviai da
lyvauti ir pagelbėti šias iškil
mes padaryti pasekmingas. 
Sekmadieny, gruodžio 18 d. 4-' 
tą valandą po pietų Įvyks 
pašventinimas. ...4,

Gruodžio 31 d. Moterų Są
jungos 33-čia kuopa ' rengia 
šokius, arba naujų metų lauk
tuves. Visas pelnas šio vaka
ro yra skiriamas naujos baž
nyčios naudai..

Tikimės, kad kiekvienas ge
ros valios parapijonas parems, 
ši vakarą. 4 Pumpurėlis

| >z j

ĮSventų Kalėdų Dovana Lietuvoni
A . ■ . . —      -------------------------------—  -- ■ .— "... — ■- ■„    —  f

Geriausia ir tinkamiausia dovana į Lietuvą saviš 
kiams yra du kart savaitinis laikraštis 

ĮNINKA

kin
tik saVę ir vi 
tusių žmonių 
ant juoko. Yra frtidai, kur bln,

r

i
i«ii♦♦
*ii
*
♦

s
(Užrašykite jiems tą dovaną, o jie džiaugsis per visus į 
; metus. “Darbininkas” į Lietuvą du kart į savaitę 

metams $5.50
Gruodžio menesy iki Šv. Kalėdų prenumerata n upi 

ginta 
Metams'$5.00; Pusei metų $2.50 
Vieną kart savaitėj metams $2.50 
Pusei metų ...................  $1.25

Dabar laikas užrašyti. Pasinaudokite nupiginimu 
Siųskite prenumeratą šiuo adresų 

“DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass
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HES PRIIMAM LIETUVOS

siomis

265 BROADWAY
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Stotos IB1OK

VANAGAIČIO “A^ŽVALGY- Be artisto—n’iMvysta
STĖ” z Nei tauta, anei Valstyl 

Bostone, 11 gruodžio koncer- N • • njevįsVa THdvbį

tas. Nfžiuri&t blogo oro/žmbi ■ 
nią i^jsį^į^opibia svetaine..: 

Re&i#pasakyti, kad tokią 
koncėrtjffeaip šis buvo mes 
labarrėtai kada turime. '.

r ■; , • 7; . •. > f
Artistas Babravičius 1 turi 

stipry balsą. Jis kad ir senas 
dainas padaro naujomis. Rodo
si kad butą visai kito kom
pozitoriaus meliddija.

Art Vanagaitis vienu pasi- 
rodymu patraukia publiką. Jo 
apžvaigyste ir švarus juokeliai 
ne tik kad prijuokino iki aša
rų, bet ir pamokino.

Yozavitas labai gerai skam
bina piano. |

Tokio koncerto kaip šis, kad 
buvo< galima klausytis ir ke
lias valandas. Programa įvai
ri ir artistai geri.

Labai gerai, kad 4‘Darbinin
kas’? sučiupo Vanagą ir paro
dys savo koncerte sausio 29 d..*. v

Tai dar kartą turėsime progą 
papešioti jo plunksnas. į

R. B. C.

T —fii

OFTHEFORCE

Purios yra^yvenūno dru- Galinio ant kampo H-ir £L 7- 
ska:, ne tiktai saugojanti th St Meldžiu visą at^ahky 
nuo sugedimo, bet .ir duo- fi, ypač kurie City Pointe gy 
danti jam kvapą. ; venate. Patarnavimą suteiksiu

’£T. Plerero kogeriausį.

am Visa Tavora : 
autų, Marškinių Į 
Kautai žemiau- I

v...
Dabar Yra Laikas Pirkt!

i
!»<*? t

■av
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Nepamirškite, kad LDS. 
kp. metinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, gruodžio 18 d.

Būtinai ateikite. Valdyba

t*
p

e T
„1 J

B-
•Ir*;

I

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chroniškų li- 
gų^per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sųuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

> ,

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 
užimti paveikslais ■

Kaina $3.56 Užsisakykite
"DARBININKAS”

366 WesKBroadway South Boston, MmA

PAIEŠKAU '

savo tėvelio Juozo Mikalausko 
ir dėdės Jono Mikalausko. Paeina 
iš Paežerių vals. Šakių apskr. Aš
esu dideliam varge, tad prašau at- Į 

sišaukt ir pasigaili manęs nąš- į 

laitės. Prašau pranešti kurie: 
juos žino už ką busiu labai dėkin- j 

ga. Taipgi yra kiti didėli reika- ’ 
lai. Adresuokite:

Ona Mikalauskytė
Pašto dėžė Nr. 2, Veliuona, 

Kaunas. LITHUANIA.
G. 13

L*4-* e
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Pirniad. ir Ketvirtadieny $
5 aktai vodevilio % 

___ g

i a

“TIESOS AIDAI”
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian

tis dienos klausimus.
Prenumerata metams

Atskira knygelė.........
Adresas: "TIESOS AIDAI”

1624 E. Falls St., Niagara Pails, N. Y.
_ V
y___________________ ________________________________________

šalinti

Million

5 aktai Vodevilio irnkimu.

IGALINAŪSKAS)

TeL Brockton 5112

Mes turime

ilsiai i susirmki-
o 18 (.mų gni

Taip

70-

Turiu
kad vienas buvęsmėti

ris seiliau nuvo aktyvus na-

? Tur būt viena iš svar-

imas

K
v ri J

70 kp. narių apsileidimas

Ištiknijų negalima suprast, 
odei taip vietinės kuopos na-.

. apsileido ir nelanko susi-
Kartais mitinguoju 

£u pašaliniais draugais.

ko susirinkimus

tikėjas ir kuopos valdyboje,

siuo gi tarpu kuopos susi
mų nelanko ir net prieš-
ja LDS. •organizacijai.

Jabar kila klausimas kodėl
taip elgiasi /O-tos kuopos na-

tai neapy-
a ir nesupratimas bei ne

šios organizacijos
smės. Jeigu vienam ar ki

ni nepatinka, vienas ar kitas

i

dirba organjga^ijųs. Jųbui.

kyti į sėkųntį kuąpos susirin
kimą, kuris ivvkš' fS *
džio tuoj po pag 
mišių. Subrinkę turėsite progų 
Išsirinkti kuopos valdybų są
rantiems 1928 m., o išsirinkę
sau tinkamų valdybų galėsite

* — •• W ■ 'A--.'’ * •

tvirtai skleisti savo įdėja ir
visi kaip vienas dirbti petis į
petį labui savo katalikiškos or
ganizacijos.

F. A. Krancevičius
LDS. 70 kuopos pirm.

Metams baigiantis

Kiekvienas geras seiminin
kas bent karta i metus sutvar
ko savo reikalus ir peržiūri kų
gero jis per tuos metus padarėfcys valdyboje, ha tai jau ir !

nsirinkimų nereikia ir duok- * kokia nauda buvo iš nuveik-
pzvelka už kelius mėnesius tų darbu. Su organizacijomis

ir nuleidę rankas laukia. Bet pats. Turim valdybas,
Ne, gerbiamieji nariai,, kurių uždubtis vra saugoti or-

DR. M. V.

taip negali būti. ganizacijos konstitucijų ir

DETROIT, MICH
LDS.' 772 kp. Nnetiniš^su-

sirinkimas įvvks gruodžio 18

ilD
M

Sekmadieny Dec. 18

WILLIAM FAIRBANKS
į "One Chance in a

vėliausios pasauliu.Jįihios

pirmadieny, Antradieny, 
Trečiadieny

Gruodžio 19-20-21

BOB STEELE
i "The Mojavę Kid

The Romantic Age

EUGENE O’BRIEN

tvarkų ir kas negeistina pra Kas atiduoda savo gyveni
mą uz tėvynę, tas negali nu

Ketvirtadieny, Penktadie- | 
ny, šeštadieny 

Gruod, 22-23-24 , a
“POTEMKIN” § 

Paveikslas apie Rusijos I
Revoliucijų j

"The Loves of Ričardo” 
sn George Beban J

Ateikite mirti.—Slipelis.

425 Broadway, So. Bostoa
* . valonai:

nuo 9 Ud 12 ryte ir nuo 1:30 ’kt 4 
Ir duo G iki 8 vaL vakare. Ofisas 
oidžryrts subatos vakarais ir ne-, 
tięidleuiais, talp-gl aeredomls nno- 

12-tos dieną uždarytas

LIETUVIS DENTISTAą

DR.ST. A. GALVARISO
414 Broadway, So.

Telephone So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo T
iki 9 vakar®. Šventą dieną pagal s*
sitarlmą.

DANTISTAS
DR. A. J. GORMAN

(GUMAUSKAS)
705 Main St., Montello, Masa.

(Kampas Broad Street) 
Ofiso valandos:

Ryte nuo 10 ilu 12 vaL 
Dieną nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL 

Sekmadieniais pagal sutarties.

$ TEL. So. Boaton 0506—W. A
Ik LIETUVYS DANTISTAS | 

A. I, KAPOČIUS | 
251 Broadway, So. Boston |

("Keleivio" name) x
C Ofiso Valakuos: nno 9 iki 12. nv> & 

dN ari 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vakar®. 2 
^Seredomla nno 9 Iki 12 vaL diena <A 
i'Subatomte nno 9 Ud. 8 vak. NedB v 
^įlomis nuo 9 Ud 12 (pagal sutarti' X

darbuotis. Nelaukite, kad kas 
į ateitų ir musų organizacijos 

reikalus tvarkytų. Musų apsi- 
leidimu tik priešai naudojasi.

?Todelgi laikas butų susiprasti 
stot į organizatyvį darbų, o 

ypač lankyti suisrinkimus, ir 
kas netinka tai sVarstyti kuo
pos susirinkimuose, bet ne arit 
gatvių ar kur kitur. Jeigu visi 

i-jaariai lankysis į kuopos susi- 
rinkimus, tai tų sykį nereikės 

Ų rugoti ant centro valdybos, ar.- 
,ba ant kuopos valdybos, nes 

ie lanko susirinkimus, tai 
žmp organizacijos stovį ir 
. •> - ■ b---------- -

tvarkvti visus reikalus.
Nariai (ė) nepamirškite

Tel. So. Boston’3520

A. 0, š ALN A-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
OORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
“Darbininko” Name 

(antras lubos) 
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
805 Harvard St, Cambridge, Mass. 

TeL Unlversity 1463—J.

Liberty 7296.

i GEORGE H. SHIELDS
į ADVOKATAS

1811-812 Old South Building
294 Washinorton Street 

Boston, Mass.
Valandos z 9 A. M. Iki 5:30 P. 51. 

X
GYVENAMO VIETA

37 Gorham Avė., Brookline
Telephone Regent 6568

pat prižiūrėt, kad kiekvienas 
narys pildytų jam uždėtas pa
reigas ir kad jis butų naudin
gas organizacijai.

Metiniuose susirinkimuose 
valdyba turi išduoti raportų.

Valdybos raportas labai 
laug piklauso nuo narių. Jeigu 
nariai apsileidę ir su valdyba 
nekopenioja, tai ir raportas 
nekoks.-—— 1 •

Darbininkų organizacijos tu
rėtų būti _ pavyzdingiausios, 
nes kitaip negalime tikėtis su
laukti šviesesnio rytojaus.

Mes čia turime LDS. 72 kuo
pą, kuri pereitame musų orga
nizacijos seime buvo pažymėta 
didžiausia nariais^ Tad, nuo 
didesnių kuopų organizacija 
visuomet tikuti gauti daugiau 
paramos.

Sekmadieny, gruodžio 18 d., 
įvyks šios kuopos metinis su
sirinkimas Bus išduota rapor
tai ir kitiems metams darbų 
planai. Beto. bus 1928 m. val
dybos rinkimas. Artinasi va
jus. Mes turime gerai prie jo 
ruoštis, kad laimėjus pirmeny
bę kaip ir šiais metais.

Svarbiausia, kad prieš Nau
jus Met. visi nariai užsimokė
tų savo duokles: Bukime susi
pratusiais darbininkais ir savo 
pareigas iŠpildykime. Kviečia
me visus narius ateiti į šį su
sirinkimų. / Valdyba

i Ne darbas, bet tinginiavi-

P, J, AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius

830 E. ŠIKTU ST., SO. BOSTON

Tel. 8. B. 4486

l r4 i I I

I
I

v.
M
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nes bns valdybos rinkimas ir 
kiti svarbus reikalai.

Atsakymas valdybai

"Darbininko” Nr 90
po LDS. 72 kp. valdybos ne
va protestas prieš manę už 
raginimą narių ateiti į val
dybos šaukiamą susirinki
mą. Valdyba bereikalo pri
kiša man šaukimą susirinki- 

Imo, nes susirinkimą pati 
valdyba šaukė. Bet kas čia 
blogo, jeigu ir aš bučiau šau
kęs? Man irgi rupi kuopos 
reikalai. Jeigu valdyba ne
nori, kad aš rupineiaus kuo
pos reikalais, tai kam man 
įdavė keletą dėsetkų narių, 
kurie be manęs nemoka 
duoklių? O štaidelko aš. i r 
turiu rūpintis kuopos reika
lais.

Jeigu butų gera valdyba, 
tai nesėdėtų apsikrovę lais
vamanių šlamštais Darbo 
Biure ir nevestų į Federaci
jos susirinkimą žmogų su 
spaudos platinimu, kuri ne
dera katalikų vietose.

Tiesa, LDS. 72 kuopos 
pirmininkas Federacijos 4-to 
skyriaus susirinkime liko iš
bartas už laikymų šlamštų 
biure. Reto, prašalino ir tų 
žmogų, kuris platino tokius 
šlamštus. Bet kas, ųr pasimo
kino? Ar išmetė lauk šlamš
tus? Ne.

Užtai nariai metiniame su
sirinkime turėtų padaryti

V. P. Jedinkus mas Y**2, žmonių bausmė. —
Prierašas. Mes nenorėtume 

tikėti, kad LDS. 72 kp. valdy
ba butų užsiprenumeravus lai
svamanių šlamštus ir juos lai
kytų savo biure. Bet jeigu taip 
ištiknijų yra, tai p. V.-J. Je- 
dinkaus susirūpinimas kuopos 
reikalais yra kaip tik vietoje.

Kokiems galams Darlio biu
rui reikalinga bedievių šlamš
tai? Sakau; nenorėtume tikėti, 
|kad biurai laikytų tokius 
šlamštus, nes toks darbas prie- 
šinasi musų konstitucijai, o

L,v . ’ te

valdyki yrh-.kbnstitnc. sargas. 
Štai kų sako musų konstituci
ja: "savo knygynėliuose ne- 
orilaikys raštų prieštikvbinio 
ir prieštautinio turinio, kad 
nesuteikus priešingai spaudai 
materijališko parėmimo. ’ ’

LDS. Centro Sekretorijatas

! Smailsas.
i

D AYTON, OHIO
69

ARBA
ANT IŠMOKĖJIMO

NEW YORK SPA
Kampas Dorchester St.

: "irBroadway
SOUTH BOSTON’E

Užkandžiu vietą. Saldainiu turi
me namie darytu, Saltakošės (ice- 
crem). • Turime visokių saldai
nių pasirinkimui dėl visokių rei
kalų. Neužmirškite savo draugų.

c ♦ e/
Moters gerumas, bet ne jos 

grožis bus vertas mano mei
lės—Šekspyras.

• • . •
Kęsk nelaimę, kad galėtum 

pakęsti laimę.—Seneka.

Reta Proga
Dviejų šeimynų medinė stuba, su 
penkių automobilių garadžium, 
City Point, ant East Sixth Street, 
netoli L St. Keturfkambariai ant 
pirmo jiugšto, penki ant antro. 
Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Gera proga 

žmogui, kuris turi vieną arba 
daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobilių taisymu. Ran
dų atneša netoli $100 į menes. Kai
na $8,800. Matyk A. J. KUPSTIS, 
Savininką.

BARGANAS?
South Bostone Lietuviams

South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus šiomis dienomis pateko 
turbut paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tą biz
nį arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Randų 
ateina $95.00 Į mėnesį. Biznį ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlygos. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery
šešių šeimynų medinė stuba su 24 
kambariais. Yra gazas. elektra, pe
čiai, piazai, vieta dėl garadžių. 
Randų atneša $160 į mėnesį. Pre
kė $14,800. Lengvos išlygos. Ma
tyk A. J. KUPSTĮ.

South Bostone 
šešių šeimynų medinis namas, 27- 
kambariai. Rendu atneša $780 į 
metus. Prekė $4.500. Lengvos išly
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.

LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 
MALKAS

NEPAMIRŠKITE^ kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
imant angliai ir malkos pabrangs
ta, tadgi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.”

Kreipkitės pas:
A. J. KUPSTIS

332 Broadvay, So. Boston, Mass. 
i TeL S. B. 1662—1373

LIETUVOS LAISVĖS 10 METŲ 
iPAMINĖJIMUI

“šaltinis” stato nuosavą namą 

spaustuvei, tai progai katalikai 
gali prisidėti su džiaugsimi užra
šant savo giminėms Lietuvoje 
“Šaltini”, kuri labai kaimiečiai 
myli, nes paveiksluotas savaitinis 
laikraštis. Lietuvoj kaina vieniems 
metams $1.20, Amerikoj $2.40.Pre- 
numeratą siųsk dabar per paštą, 
kad su pirmu numeriu po naujų 
metų žmonės galėtų džiaugtus ir 
tavo brangų vardą mnėti

Šaltinis prieš karą buvo labiau
siai išsiplatinęs, jo antrašas:

“ŠALTINIO” RED.
Bažnyčios gatvė 18

Marijampolė, LITHUANIA.
G-9

LIETUVIS
OPTOMETRISTAS

ISegzamlnnoju akis, priskirtu aki
ntus, kreivas al<s atltlesina ir 
amblijorrtfikose (aklose) akyse au- 
grąžinu šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Broadway, So. Boston.

3

OPTOMETBISTAS
ekzaminuoja akis ir pritaiko 

akinius
414 Broadway So. Boston

Ofise tik vakarais

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS

Neišsirašynėk, nepirk ir 
neskaityk bedieviškų laikra
ščių bei knygų.

<.1

\ •

r -v -

J. PETRUŠKEVIČIUS 
Laisniuotas Graborius 

Laikau automobilius dėl veseli- 
jq, krikštynų ir šiaip pasivaži

nėjimo*-pigiau ąę kiti.
162 Broadway, S. Botton, kaas. 
Ofiso Tel. So. Boston O3O4rW 

1 ReaTeLS,B.06(M-R\

Tėl Norvood 1506 N

E. v. warabowĮ 
(WRUBLIAUSKAS) E 

LIETUVIS GRABORIUS i 
IR BALSAMUOTOJAS 1 

I 
I UTP WASSONGTON STREET 1 Nęrpood,MaM. ų 1

- * - * 4 *■ >.’ ■»> - -* -

PAT ARN AVIMAS DIENĄ B
IR NAKTĮ |

D. A. ZALETSKAS 1
Graborius ir Balsamuotojas 1
877 ir 448 Cambridge Street 1 

Cambridge, Mm*. ■
Telcphcme Unlversity 8831-W Į

x> L

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS ’
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų 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. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Amo 
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
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