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SIŪLO MIESTUI PARKĄ

KAIP ŠVENTĖ KALĖDAS

’ i VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI 
DARBININKAI VIENYKITĖS!

DAUGIAU žINIĮį APIE 
PERVERSMU

Tik ką gavome antrą P a - 
t r i o t o korespondenciją apie 
perversmą Lietuvoj. Bus Rudė
tas sekančiame “Darbininko” 
numeryje. Sekite dabar “Dar
bininką,” o nuolatai bus jame 
tęjsmgiausios žinios. Lietuvos 
priešai dabar leidžia biauriau- 
sių ir kvailiausių melų apie 
Lietuvą. Lietuvių komunistai, 
socijalistai ir laisvamaniai-san- 
dariečiai gaudo tuos melus ir 
gandus, dar nuo savęs prideda 
ir taip mulkina lengvatikius. 
Tarp durnų Lietuvos nepriete
lių melų yra skleidžiama, būk 
dabartinė valdžia Dr. Grinių 
sušaudžiusi ir būk “klerikalai 
norį skirti Pilsudskį už kara
lių.” Tai kvailiausias melas. 
Nesiduokite suklaidinti ir mes- 

. kitę meluojančius laikraščius 
/šalin. Nedovanokite meluojan
tiems laikraščiams ir melo

- ? skleidėjams gyvu žodžiu — ne- <

VARTOS CARO VAGONĄ
Rusijos geležinkelių val

dyba nutarė naudoti buvusio 
caro valgomąjį vagoną. Tas 
vagonas bus vartojamas 
t rauk i n i a m s bėgi o j a n t i ems 
tarp Maskvos ir Petrogrado.

SEIMO PREZIDIUMAS

KAUNAS, 20. XII. 2G. El
tos pranešimu, Seimo prezi
diumas susidarė šitokioje su
dėtyje: Pirmininkas — p. A. 
Stulginskis, pirmasis vice
pirmininkas — kun. M. Kru
pavičius, antrasis vice-pir- 
mininkas — Dr. J. Ambro- 
zaitis, pirmasis sekretorius 
—p. Masiliūnas, antrasis sek
retorius — p. Jočys.

lygaus smuikininko mes lietuviai šioje apylinkėje, o gal ir vi
soje Amerikoje neturime. Kitataučiai pastebėję p. A. židana- 
vičiaus gabumus juomi džiaugiasi ir naudojasi. Mes darbinin
kai turėsime progą pasidžiaugti ir pasididžiuoti gerb. artisto 
talentu “Darbininko” koncerte.

Prigėrė 31 žmogus
NELAIMĖ GELEŽINKELIO 

STOTYJE

E. Somerville'ėj Boston & 
Maine geležinkelių stotyje, 
sprogo boileris. Vienas žmo
gus buvo taip nuplikytas, 
kad tuoj mirė. Kitu du žmo
gų buvo tik sužeisti.

NUSKENDO AMERIKOS 
LAIVAS

Smet onosžodis 
Amerikiečiams
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KIEK IŠLEIDŽIA MOKYK
LOMS

J

J*/

KABLEGRAMOS Iš KAUNO
Gruodžio 30 d. iš Kauno nuo Romano gavome dvi kable- 

gramas.

Pirmojoj sakoma:.
< < ’

RIEČIAMS GERIAUSIOS KLOTIES LINKĖJIMUS. PRI 
ŽADA LIETUVAI TEISINGĄ VALDŽIĄ.”

Antrojoj pranešama: .

“KARO LAUKO TEISMAS NUTEISĖ MIRI0P IR TA
PO SUŠAUDYTI KOMUNISTAI KAZYS GIEDRYS, BUVĘS 
SO. BOSTONIETIS, KAROLIS POŽĖLA, GREIFENBERGIS 
IR ČORNY.”

.< 6
LANKIAUSI PAS SMETONĄ,. JIS SIUNČIA AMEtfiil’r;

Ne vienam gal puls galvon mintis, kad Požėla, tai buvusia 
Sleževičiaus kabinete viduriniu reikalų ministeris. Bet taip 
nėra, buvusia ministeris ir bolševikų komisaras yra Vladas, ne 
Karolis Požėla.

IVASITTNGTON. — Ko- 
in^jcijos Departmentas skH- 
bi4. kad Suv. Valstijų mies- 
tai vaikų mokykloms per me- 

išleidžia $600,000.000. 
Pernai miestuose mokyklos 
atsėjo miestiečiams po $15.
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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ SV JZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

GRUODŽIO-DECEMBER 31,10 TADIENIS, Nr. 101

Rašo PATRIOTAS

Iš gruodžio 16 į 17 d. naktį Lietuvos kariuomenė nugriovė 
žydų, lenkų, liLudininkų ir socialistų valdžią. Buvę valdžios 
nariai pakliuvo į arešto sąlygas Varpininko K. Griniaus, da
bartinio Lietuvos Respublikos prezidento jubiliejus jau nebe
įvyko, znes 17 gruodžio ryte iškeltosios vėliavos ir papuošimai 
pranyko apie 10 vai. Visoje Lietuvoje įlipyti atsišaukimai šio 
turinio: •

“VIS

Suv. Valstijų laivas vardu 
Astoria Juodosiose jūrose, 
Rumunijos pakrantėse' per 
audrą nuskendo. Prigėrė 31 
žmogus.

Ant nuskotdusio laivo bu
vo vieno mokytojo žmona su 
trimis vaikais. Tas moky
tojas mokytojavo Konstanti
nopolyje. Sužinojęs, kad jo 
pati ir vaikai prigėrė, tas mo
kytojas iš nusiminimo nusi
žudė.

j

f BASA BRAIDŽIOJO PO 
SNIEGĄ

VVINNIPEG. Kanada. — 
Viena moteris naktį pakilus 
iš lovos, miegodama išėjo 
lauk. Tuo tarpu sniego bu
vo daug ir buvo šalta. Ją be
einančią nnbudino policijas 
ir nuvedė atgal namo.

v “Į VISUOMENĘ
“LIETUVOS KARIUOMENĖ, KURI GULDĖ SA

VO GALVAI UŽ BRANGIĄ LIETUVĄ IR DABAR 
PASIRYŽUSI LIETI KRAUJĄ UŽ JOSIOS NEPRI
KLAUSOMYBĘ, PAMAČIUSI, KAD DABARTINIS 
SEIMAS IR VYRIAUSYBĖ PARDUODA MŪSŲ TĖ
VYNĘ BOLŠEVIKAMS IR SVETIMTAUČIAMS NU
TARI P " LAIKINAI ŠALIES VALDYMĄ Į 
SAVO R iAS, KAD KUOGREIČIAUSIA ATIDA
VUS TĄ VALDŽIĄ Į RANKAS TIKRŲ LIETUVOS 
SŪNŲ. į

“VISOJE ŠALYJE SKELBIAMA KARO STO
VIS, 0 KAU&0 MIESTE APGULOS STOVIS.

ĮSAKOMA EITI SAVO PAREIGAS, 
KAS NEIS S&VO PAREIGŲ BUS ATIDUOTAS KA
RO LAUK0 įĖISMUl.

LAIKINO JI KARO VALDŽIA.

Markso p$kaUkai socialdemokratai, jų; gerieji prietemai 

tuvos fašizmą, apie karių diktatūrą ir kitas iš 10 įvykio paei
nančias išdavas. Bet tasai jų šauksmas rimtuose lietuviuose ne
suras atgarsio. Tiesa, tokios priemonės, kurių griebėsi mūsų 
tėvynės gelbėtojai negalėtų būti pateisintos tik tuomet, kai jie 
žadėtų Lietuvą įstumti į svetimųjų vergovę, bet kada Lietuva 
vaduojama nuo polonizacijos ir bolševizacijos, tai tuomet nėra 
kalbos apie žygio pasmerkimą.

Jeigu eisime prie vyriausių įvykių kaltininkų, tai juos ra
sime ne mūsų kariuomenės žygi j e, o buvusios Šleževičiaus val
džios darbuose. “Tikroji demokratija,” atėjusi prie valstybi
nio ragaišio, tiek nudžiugo, kad nebežinojo kaip tą valstybinį 
ragaišį dalinti, švietimo ministeris socialdemokratas Čepins
kis užsimojo Lietuvą supolonizuoti, todėl be atodairos ėmė steig
ti lenkų mokyklas. O tuo pat laiku vilniečiai kentė persekio
jimus. Kitas palaiminto Šleževičiaus kabineto narys, buvęs bol
ševikų komisaras V. Požėla, vidaus reikalų ministeris, ėmė steig
ti profsąjungas, į kurias spietėsi antivalstybinis gaivalas. Če
pinskio atidarytos 60 lenku mokyklų ir Požėlos protegavimas 
sukėlė didelio nerimo visuomenėje. Pirmiausia atsiliepė sava
noriai, kurie savo krauju ir žaizdomis atpirko Lietuvos laisvę, 
bet šių tėvynės sūnų perspėjimas valdžios sutiktas su mefisto
felišku nusišypsojimu. Savanorius pasekė Lietuvos Universi
teto studentai, (žinoma išskyrus lenkus ir bolševikus bei žydus) 
jie sumanė suruošti protesto mitingą ir įspėti valdžią dėl neleis
tinos jos vedamos politinės linijos. Tačiau Lietuvos Himną 
giedančius studentus ėmė plakti ex-komisaro Požėlos nagaikos 
ir šautuvų buožės. Kantrybė trūko ir seime. Krikščionys de
mokratai, Darbo Federacija, Ūkininkų Sąjunga, Tautininkai 
ir ūkininkų partija įteikė skubotą interpeliaciją dėl studentų 
muštynių, bet iš tos interpeliacijos Šleževičius tik pasityčiojo. 
Kiek vėliau šleževičiaus-Požėlos satrapija uždarė “Tautos Va
lią,” o to laikraščio redaktorių Grigaliūną-Glovackį, Lietuvos 
savanorių vadą, įkalino. Valdžiai nepatikusi to laikraščio po
lemika, nes ji paėjo iš tėvynės mylėtojų. Tuo tarpu bolševikų 
leidžiamieji šlamštai, tame tarpe ir Kapsuko organas “Darbi
ninko Atstovas, ’ ’ mielai glamonėjami.

Sunku būtų surašyti visa tai, ką Lietuva pastaraisiais lai
kais nuo tikrosios “demokratijos” rankos pergyveno. Tik
riems lietuviams, kurie guldė savo galvas už jos laisvę, tokie 
valdžios darbeliai įgriso iki gyvo kaulo, tad ir privedė prie to, 
kas nūnai vadinama “Laikinoji Karo Valdžia.”

Ramūs gyventojai dėl tokių pasekmių nesisieloja, nes jie 
žino, kad jų, kaipo “buržujų, ’ ’ Maskvos agentai nebeateis kar
ti. šiandien susirūpino žydai, lenkai ir klaipėdiečiai. Nusi
minė ir bolševikai. Jų nusiminimas suprantamas: neteko val
džios, o kartu su tuo ir tų dovanų, kurių gausiai žadėjo Šleže
vičiaus kabinetas. Ne linksmesnis ir pats Šleževičius.

* ‘ Gana to jungo! ’ ’ — tarė mūsų kariuomenė ir nupurtė mū-
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EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

su valstybės sąšlavas. Ir tikrai, gana komedijų, laikas 
ti ir kurti savo, o ne prašalaičių valstybę.

Lietuva bus dėkinga narsiems kariams Plechavičiui ir SS 
rupskiui už drąsų žygi, už Lietuvos išvadavimą iš sv 
nasrų. Išvaduotojams garbė, o nagaikiniams ekzeku 
taip vadinamai “tikrajai demokratijai,” panieka.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS, šis korespondentas 
“Darbininką” praneša Amerikos lietuviams pirmutines 2 
tiesiog iš Lietuvos. Jis ir daugiau rašinės apie tai. Antkon^ 
verto antspauda rodo, kad laiškas išsiųstas gruodžio 17 d. Reišj. 
kia pirmoje sukilimo dienoje. Tas teipgi reiškia* kad Lietuvos 
paštas ir susisiekimas sutrukdytas nebuvo.

Jaunasis J. IX Rockefeller 
pasiūlė New Yorko miestui 
didžiulį 40 akerių puikų par
ką. Tas parkas seniau pri
gulėjo C. K. G. Bilings’ui. 
Parką buvo pirkęs jaunasis 
Jobn D. Rockefeller už $5,- 
000,000. Tą tai paiką mili
jonierius siūlo New Yorko 
miestui. Tame reikalo mili
jonierius jau turėjo pasikal
bėjimą su Xew Yorko majo
ru Walkeriu. t

VOLDEMARO PAREIŠK 
MAS

KAUNAS, 20. XII. 26.' 
ta praneša, kad Ministeriš 
pirmininkas pro f. A. Voldp^ 
maras laike savo interviu 
su užsienių spaudos žūrnąhžH 
tais, išaiškinęs Įierversin© 
priežastis, pa reiškė, kad-t^Į 
lengvai ivvkes, greitai 
zuotas perversmas turės 
paprastai svarbių pasekmių? 
nes sustiprino tautini ja 
ir pasitikėjimą savo jėg 
Tatai turės įrodyti le 
kad negalima Lietuvok-jžaJJ

das šventė vp'atingu būdu. 
Taip “linksminosi,” kad at
sidūrė kitan pasaulin. Ap- 
rokuota,- kad per Kalėdas vi
soje Amerikoje nuo mūnšai- 
no mirė apie 60 žmonių. Be 
to keletas šimtų yra ligoninė
se sergančių nuo užsinuodiji- 
mo nuo mūnšaino. Šie yra 
tik patekusieji į ligonines. 
Yra žinoma, kad daugelis 
namie nusispardo.

PASIRAŠĖ DRAUGINGUMO 
SUTARTĮ

Italija ir Vokietija pada
rė draugingumo sutarti. Su
tarti pasirašė Ryme Italijos 
premieras Mussolini ir Vo
kietijos ambasadorius Itali
jai. Susitarė visus nesusi
pratimus išrišti arbit racijos 
teismu.

Prieš Didįjį Karą Italija 
buvo susirišus su Vokietija. 
Pagal sutartį Italija turėjo 
stoti karau prieš alijantus. 
Bet Italija tada atbulai pa
sielgė.

moju.
reikalą revizuoti Konstitųcį- 
ją, kad Vyriausybė turėtų 
daugiau veikimo laisvės. Už- 
sienių politikoj svarbesnių 
atmainų nenumatoma.

Licf u ros PasiuntiHyįįe 
Amcrikdi.

SUMAŽINS CUKRAUS ' ? 
GAMYBĄ

Kubos Salos vvriausvbe• • 
patvarkė, kad būtų sumažin
ta cukraus gamyba. Vyriau
sybė išsiuntinės visoms ėuk? 
raus kompanijoms nurody
mus po kiek turi sumažintu 
New Yorko kapitalistai Ku
bos cukraus pramonėn yraį- 
dėję $750.000,000. Gamybioš 
sumažinimui jie pritaria, MĮ^ 
tada galės kainas pakelti.

PER 7 METUS PADAU 
16 NUOŠ. ,

Chicągo piliečių turifŠ,- 
151.989. Tai yra 16% 
giau, negu buvo prieš 7 
tus. f

. .. ■... ■ . ■■■!_______ .4PIRMUTINIS IR LINKSMIAUSIAS

BALIUI
. . t

RENGIA ŠV. JONO EV. BL. PĄŠELPINĖ DRAUGIJA* .

Naujuose 1927 Metuose!
ŠV. PETRO PARAPIJOS SVETAINĖJE <

492 East Seventh Street South Boston, BtaM,
Prasidės 3-čią vai. po pietų ir baigsis 11:30 naktį

Kviečiame visus:, senus, jaunus ir mažus; jaunus linksmai 
nėti, senus jaunų pažiūrėti, o mažus visiems kojas trypinėti, 
ris kviečiamųjų neatsilankys, tas kitiem linksmintis 
tad patsai save nubaus, nes linksmumo neragaus.

Kviečia RENG
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ILGAS RUDUO
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uduo galutinai paliko mūs

-
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28 d. lapkričio, šiemet gi 
įa dar ilgiau. Būtų pa- 
įčiąmą, nes ir oras ueblo- 
ųsias ir nešalta taip jau 

pEpąrkiai. jei viso veikalo ne
gadintų purvynai i r s< įdžiub- 
sę.vpač ten. kur j uoli nė įe- 

ueišbleiidah > i keliu i. BK)- 

gi keliai iš tikro yra didelis 
mūsų valstriMŪ, ypač jos da
liai— užmirštajam sodžiui— 
blogumas, kuris, gali saky- 

visai pakerta susisiekimą 
labai trukdo tinkamai pre- 

J^įbai tarpti, štai, jau ir po
Andriejaus, veria pašal- 

T£ir pasnigti, nes žmonės tik 
laukia progos, kada galės pa
važinėti rogėmis. Žiema, mu s 
ir šalta, vis dėlto geresnė už 
purviną ir lietingą rudenį.

Na. galu • gale, jau š. m. 
gruodžio 3 d. ėmė smarkiau 
Šalti ir vidutiniškai pasnigo. 
Kad tik išlaikytų nepaleidę.

LlfJOS
• t f •

~ ^ia pasirodė difteritas ir 
vidurių šiltine. Nėra tosdie- 
nds, kad nelydėtų Į kapus nu
mirėlio. Ligos paliete ir 
moksleivius — keletas jų 
sunkiai sergą, o Valstyb. 
Rygi aJ.6ū v . gi n 1 n a z t j < y r- kJ. 
mokinę EI. Norkytę negailes
tingoji įnirtis ii- visai išskyrė 
iš.gyvųjų tarpo, nežiūreda- 
“^Sei jos jaunumo, nei gra- 

•į;iiei, pagaliau, geru-
mwĮą£ėliouč buvo pa vyzd i n-

■

L
duoti Sąjungos skyrius. Na
rių užsirašė per 3(^imonių.

Vilniui vaduoti moksleivių 
kuopa nesnaudžia — renka 
vilniečiams moksleiviams ►
knygų,A. m. gruodžio 5 d} 
darė viešą rinkliavą, iš ku
rios gavo į 330 1. pelno, ir 
ruošia tam pačiam tikslui va
karą, kurį mano pastatyti 
tuojau Kalėdų — prasidė
jus poatostoginiums mokslo 
metams.

“ TUŠČIOS PASTANGOS“ 
MARIAMPOLĖJE

Provincija buvo, yra ir bus 
dėkinga gabiajai artistei O. 
{vinaitei ir jos vedama jai 

•‘Mūsų teatro” trupei už lei
dimą jai tikrai meniškų da- 
ykų. Mariampolėje jos bu
vo pastatyta tokie kūriniai, 
kaip “ Flavija Tesini,“ ••Ne
ūžauga,” “Išdykus miergio- 
ė,” “ Klasta ir meilė.” kuris 

ypač padarė mar-čiams daug 
įtakos, o kai kuriuos, gali sa
kyti. ir didžiumą net pra
virkdė, ir pagaliau šį kartą, 
t. y. gruodžio 5 d. “Tuščios 
pastangos. ” Nors ret kar
čiais žmonės, kurie nevisada. 
o kai kurie ii- visai negali pa
matyti Kauno į r pasigrožėti 
laikinosios sostinės prašmat
numais, gauna pasigėrėti 
tikrai menišku teatru, kuris 
sukelia gėrio ir grožio jaus
mus, kuris žadina, bet nc- 
smukdo ir neugdo žmoguje 
imsislūpusį tūnantį gyvulį. 
Smagu girdėti, kad “Mūsų 
teatras“ ir toliau nekartą 
aplankys Mariampolę ir, be 

rfrįpl

MININT 
yĮlARIA^OLĖ.

gruodžio m. 8 d. minint
V 1

miosios liaudies rašytojo ir 
jos mylėtoju Jul. ŽerpatiAs, 
5 įn. mirties sukaktuves Ala- 
riampolės kat. kapuose buvo 
iJiąžos iškiluos, į kurias susi
rinko Mariabipolės’ šviesuo
menės ir liaudies atstovų bū
rys. Atidengdamas pamink
lą, kurį padarė geriausias 
lietuvių skulptorius P. Rim
ša ir paaukojo didžiajai ra
šytojai atminti. Adv. A. Bu
lota pasakė trumpą prakal
bą. Po prakalbos karių or
kestras sugrojo gedulos mar
šą. C’ia, prie jos kapo, tebu
vo tik trumpai pažymėti ra
šytojos liaudžiai nuoĮielnai, 
gi platesnis jos gyvenimo ap
sakymas ir raštų įvertinimas 
buvo 7 vai. vak. Bialoblockio 
(buv. Realūs ginui.) saloje.

Ir vis dėlto, nors Žemaites 
kapas yra katalikui kapinėse, 
pasistengta apsieiti be kry
žiaus. Na, ir nenuostabu 
pagaliau, juk kam gi būti] 
tokios juristų galvos su taš
ku. "

BAISI NELAIMĖ T ';

NEW YORK—Ant Hud- 
sono upės nuskendo laivas. 
Prigėrė 30 žmonių. Nelaimė 
ištikus dėlto, kad laivas bu
vęs perpildytai Nukentėju
sių didžiuma yrii negrai. Lai
vo kapitonas išsigelbėjo. J is 
vra suareštuotas.

EKSPLIOZIJA ANT TILTO

LOS ANGELES. — Ant 
llavaiian - American laivų 
kompanijos tilto ištiko eks- 
plipzija. Nelaimė atsitiko 
dėlto, kad po tiltu sprogo ga
zolino dūda. Visas tiltas ta
po nugriautas. Sužeista sep
tyni žmonės. l)u iš jų mirti
nai sužeisti.

VOKIEČIAI SUMUŠĖ DU 
FRANCŪZU

Aid. Puuliuks

KARALIUS KALBĖSIS PER 
TELEFONĄ SU PREZI

DENTU

’ir<iuo-
•k— 
f išplėš žiūrnvų dvasi-
< - - -

moksleiviai ir geras 
jfftimrijų būrys ir, budėdami 
Betektosios darbo ir idėjos 
seselės, verkdami atliko pas
kutinę jai pareigą —jos ka
pą apibėrė žemėmis. Prie 

•kapo buvo pasakytas kun. J. 
Petrikus. Mariampolės skau
tų tunto globėjo, pamokslas 
fcpora prakalbėlių. o bažny
čioje atlaikytos gedulingos 
pamaldos, skaniems sese
lėmis per šv. Mišias graudžiai 
Jodant.

^^Pepasigaili Viešpats tavo 
įęftinutes sielos!
Jų ------------------

UŽKAS DIRBAMA VILNIUI 
SilARIAMPOLR. Vilniaus

usinui susidomėję ne tik 
iksleiviai. kurie jau kiek E* .7 • *

ūh pradėjo smarkia 
dirbti šioje srityje, bei ii 
platesne Mar&mpoles vi 

su iv, daugiausia infeli- 
— mokytojai, kariu i n- 
aldininkai ete. 'Tam 
š. m. gniodžio mėn. 5

I

!•

.sodo salę laikyti paskaitos 
dabartinis Liet. Universiteto 
rektorius pro f. M. Biržiška. 
JPjelegeiitas rimtai argnmeii- 

,.$uį)(lania< vaizdžiai pa pasą.

^fdjo Vilniaus reikšmę dabar- 
-tiųei Lietuvai ir ekonominiu 
Šr’kultūrini u atžvilgiu, vii- 
jniėfių vargus ir ragino visų- 

?fnČt būti pasiruošusiais ei£į 
' vaįuoti tos mūsų tautos šveų- 

•ųtoyes, to svarbiausio rkotio- 
m^nio centro, kurį atgavus 

iniai pagerėtu Lietuvos 
Idžiaginė būkle. pa
pitos buvo daugiau paši
lta tuo klausimu ir nutarta 

.įteigti atskiras Vilniui va-

GAISRAS SU DIDĖLIAIS 
NUOSTOLIAIS.

FLINT, Mieli. — Biznio 
dalyje buvo kilęs didelis gais
ras. Bekovojant su gaisru 
devyni gaisrininkai sužeisti. 
Nustolių už $500,000.

STATYDINS DIDELĮ 
HOTELĮ

Mukdeno mieste, Mandžu- 
rijoj pienuojama statyti liū
tei Į už $5,(MM),000.

Seniau į kelionę per jūres 
darbininkai žiūrėjo į kaipo 
kokį baisų daiktą. Ta kelio
nė trečiojoj klesoj teisybė ir 
buvo varginga. Darbininkas 
su pasiilgimu laukė žemės ir 
džiaugėsi žemę pasiekęs. Da
bar dalykai virto kitaip. Da
bar toji kelionė kas kita. Da
bar kelionė per jūras iš pa
matai pasikeitė. Trečiosios 
klesos pasažieriams kelionė 
per jūras dabar tikras sma-

lydi tam tikri palydovai, tai 
toji kelionė eina be jokio rū
pesčio.

* > ' • i
Hamburg-Anierican Line 

ateinančią vasarą turės kele
tą ekskursijų į Europą su pa
lydovais. Visi palydovai lie
tuviams bus patyrę lietuviai, 
kurie visokiuose keblumuose 
pasažieriams padės ir viso
kias kliūtis pašalins. Tie, ku
rie rengiasi vykti Lietuvon 
privalo tuos palengvinimus 
Hamburg-Ameriean linijos 
duodamus atsiminti.

TAI BENT KALĖDOS
v *

11

Mayeiice'o mieste, Vokieti
joj, du francūzų okupacinės 
armijos kareiviu grižo naktį 
iš bažnyčios po naktinių Ka
lėdų mišių. Juos užpuolę 
septyni vokiečiai ir sumušę.

New Yorko mieste Kalėdų 
dienoj nuo mūnšaino mirė 23 
žmonės. Daugiau kaip 100 
guli ligoninėse dėl susirgimo 
nuo persigėrimo.

Cliicagoj Kalėdų dieną nuo 
mūnšaino mirė septyni.

Ne\v Yorko Sveikatos De- 
partmentas skelbia, kad dar 
nežino ar mirimai buvo dėl 
persigėrimo ar dėl nuodin
gumo mūnšaino.

TROCKIS KYNIJON

I

i
»

PATARIA ARTINTIS SU 
RUSIJA

PARYŽIUS. — Franci jos 
vyriausybė patarė Jugo-Sla- 
vijai (Serbijai) artintis su 
Rusija. Francija ir Jugo
slavija yra draugingos. Abi 
jos bijo stiprėjančios Itali
jos. Kai Italija padarė su
tartį su Albanija, tai Fran
cija ir pamatė, kad verta ar
tintis su Rusija Italijos inta
ką atsvę

Yra spėjama, kad Rusijos 
vyriausybė Trockį paskirs 
ambasadorium Kynijon. Da
bar Pekine, Kynijos sosti
nėj, Rusiją atstovauja Ka
rakulius.

PABĖGO NUO ATSAKO
MYBĖS

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 išlikimą A m fi
nto j.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKŪS VEIKALAS VADINAMAS ’

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 poslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS“
366 West Broadway South Boston, Mass.
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nį akiratį. .

Pdsl.aifd -i/)ic išeivihs.

Moksleiviai pradėta pa- 
ž,imlioti ir su tolimųjų išei
vių. tų užjūrio brolių, gyve
nimu. Tam tikslui Valstyb. 
R. J. gimnaz. salėje buvo su
ruošta aukštesniu ju klasių 
moksleiviams kun. J. Jurai
čių paskaita: “Anglijos išei
viai.” Prelegentas, trumpai 
mipa.sakojęs Anglijos išeivių 
istoriją ir išeivy bes priežas
tis. supažindino jaunuosius 
mokslo darbininkus ir su da
bartiniu jii gvveiiimu. kuris, 
liesa, pastaruoju metu, pra
dėjus I)idž. Lietuvos' lietu
viams daugiau domėtis ir rū
pimi'- savo tolimaisiais vien
genčiais pradėjo gerėti, nors 
dar ir tebegąsdina patriotus 
žymiu išeiviu lietuviu jauno
sios kartos ištautėjiinu. .Mok
sleiviai paskaita ir išeiviais, 
jų gyvenimu, papročiais. 
>ant\kiais tarpusavy ir su 
svetimtaučiais gyvai susido
mėjo. Xa ir ką gi. rasi, ir 
jų kuriems gali tekti nuklys

ti į tolii’nąjį kraštą — Angli
ją ar Ameriką : o norinčiu y- 
ra. tik baido dar kiek neži
nomos gyvenimo sąlygos ir 
neužtikrinta ateitis, norsX 
darbo ir nebijo.

šviesių ir susipratusių darbininkų sostinėje, So. Bostone, 
įvyks LDS. ir “Darbininko“ tradicijinis

KONCERTAS
Sausio-Jan. 2 d., 1927 m,

MunicipaI Salėje, Broadway
Tarpe “G“ ir “H“ gatvių South Boston, Mass.

7-tą valandą vakare

Šio koncerto programa bus graži ir turtinga.

Pasižadėjo išpildyti dalį programo, didžiulis Montello šv. 
Roko parapijos koras vedamas p. Burke. šis koras turi ne
paprastai gražiais balsais pasižymėjusių talentų. Iš jų dvi so
listės sudainuos solo, akompanuojant p. Burke.

Piano solo skambins, turįs daug metų mokslo ir prakti
kos muzikas-artistas p. Burke.

Kas negirdėjo p. J. BANIO dainuojant, tas turi būtinai už
girsti, o kas jau girdėjo, nori ir vėl klausytis jo malonaus ir 
tvirto vyriško balso. Atėję Į “DarbininkoV koncertą užgirsite 
ir pamatysite p. J. Banį dainuojant gražias meliodijas.

P-lė M. GRIBAITĖ, Naujosios Anglijos lakštutė, sesutei 
akompanuojant, pasižadėjo sudainuoti keletą dainelių. Jos 
balselį ir talentą pažįsta visi vietos ir apielinkės lietuviai, šia
me “Darbininko“ koncerte turėsime progą vėl klausytis ir gė
rėtis jos balseliu.

Bedieviu sandarie&ų šlamš
tai pilni nuodų. Žmogui neap- 
sipažinusiam su vaistais yra 
pavojinga, nes dėlei nežinojimo 
labai dažnai išgeria ir nuodų. 
Taš pats ir su laikraščiais, ša
linkis nuo bedievių ir nuo jų 
raštų.

Visą koncerto programą apvainikuos vietos ŠV. PETRO 
PARAPIJOS KORAS, SOLISTAI ir SOLISTĖS, akompanuo
jant p-lei F. KARBAUSKAITEI ii* diriguojant p.'M. KAR
BAUSKUI

■ t

Vietos lietuviams šis kora# labai gerai žinomas ir jiems ne
bus šviežiena jo klausytis, bet apylinkių lietuviai turės progą 
išgirsti gražių balsų sutartinai dainuojant gražias lietuviškas 
daineles.

Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

ROCKMART, Ga. — Ma
šinistas, kuriam važiuojant 
ištiko didelė nelaimė ant ge
ležinkelio, kur žuvo apie du 
dęsėtkų žmonių, tapo rastąš 
tos nelaimės kaltininku. Ma
šinistas toje nelaimėje buvo 
sužeistas. Kai verdiktas bu
vo išneštas prieš mašinistą, 
tai mašinistas mirė ir taip iš
veli gė atsakui nybes.

KIEK ATSEIS LAIDOTU
VĖS

Japonijos parlamentas vie
nu balsu paskyrė $1,400.000 
mirusio imperatoriaus laido
tuvėms. Inųieratorius mirė 
Kalėdų ryte. Išlaidų sutrau
ką patiekė parlamentui mi- 
nisterių kabinetas.

18 MIRĖ NUO MŪNŠAINO

DETROIT. Mieli. — Ka
lėdų dienoj 
mirė
Trys buvo apie 50 m. am
žiaus. du buvo apie 30 m. 
amžiaus.

nuo mūnšaino 
aštuoniolika žmonių.

OBUOLIŲ PRAMONĖ
Kanadoj obuolių pramo

tum investyta dabar $120,- 
000,000. Obuolių dabar pro
dukuojama $23,000,000 ver
tės. Prieš 15 metų buvo pro
dukuojama už $13,000.000.

DAUG PI|QGŲ GUMOS 
PRAMONĖN

American Firestone Rui>- 
Imt kompanija skelbia, kad 
Afrikoj, Liberijos respubli
koj į gumos medžių veisimą 
įvestys $100.000,000. Žein? 
tam reikalui jau užpirkta.

,, 4
f

Tokio margo ir turtingi koncerto ne tik So. Boston ’e, bet 
ir apylinkėje dar nebuvo

t >

ŽUVO 60 ŽMONIŲ
Brazilijoj vienoj valstijoj 

kilo maištas. Valdiškoms jė
goms susikibus su maištinin
kais mūšvje žuvo 60 žmonių,

u u i iraiyd) o sužeista 200 žmonių.
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Labai dažnai žmonės besirūpindami savo ina^ 
terialiais reikalais, užmiršta susirūpinti kaip savo* 
taip ir kitų dvasiniais reikalais. Gera knyga ten
kina dvasinius reikalus. Todėl ir SAU ir SAVO 
DRAUGĖMS bei DRAUGAMS pirk KALĖDŲ 
DOVANOMS by kurią arba ir visas žemiau pažy
mėtas knygas. Laiko nedaug, neatdėliok — rašyk 
šiandie!____________________________________

Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus lai
ku Sulietuvino .Jonas Montvila. Tą knygą 

visas svietas pripažino viena geriausiu ant svieto knygų. .1! ran
dasi išversta visose kall>ose. Tas reiškia, kad ji yra tikrai uži- 

’inanti ir gera knyga. Kad tas tiesa, jus patįs patvirtinsite j>er- 
skaitf. Puslapių 472. Kražiais audinio atskirais................................. .$1.50

BANGAUS KARALIENĖ ~ padavimai apie 
■■ ■ — —.............  ■ — ■ s\ ė. PANĄ MARIJĄ

Vertė Marijos tarnas. Tą knygą turėtų Įierskaityti kiekvienas 
žmogus, kuris save vadina kataliku. Kaina ..................................... $1.00

TRYS KELEIVIAI—kbikšcioms. žydas ir tur- 
- ----------------------—------ ---------- KAS. Pamokinanti apysaka, ik 
senovės laikų. Vertė l’. B. Antra laida. Kaina.......................... 40

KARALIENĖS PRIŽADAI — I^bai
•-------------—----- ----------------------------------------- apysaka. Tinka
ypatingai jaunimui. Bet ir suaugusiųjų su dideliu malonumu 
skaitoma. Anglų kalboje minėta apysaka plačiai skaitoma. 
Vertėtų k:td ir lietuviai ja susidomėtų. Angliškai parašė Mary 
T. tVaggaman. Vertė .!<>XAS TARVYDAS. Kaina....

BEN-HUR.
•f:
F

• w ::
— O!

.75

• Siųsdami užsakymus arba šiaip reikalu kreip-
1 lamiesi visuomet adresuokite taip:

“DARBININKAS“ ||

366 West Broadway South Boston, Mass.

i| JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI
| PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ,
S TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulutė”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliat Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus^nolio ir kitoki. Laikančio kaina: metams 
2 dųl., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS“ B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarką

JI
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- j I BETLIEJUS .

Šis miestas sužadina daug 
gilių, paslaptingų jausmų.
Džiaugsmo jausmai ataustu ay-stfs .gyventojus, J^ozapas, 
nuliūdimais. ■ Kaip ir Švcų- 
t.Vsis Miestas. Betliejus triųi- 
kč prie savęs žmonių širdis 
sumojo pasaulio ir žadino vjl-, 
tj,’ kad atėjus laiko piknybęi| 
atsinaujins jiasaulis Dievuje, 
ir*prit^idvs naujas gyveni-, 
įnas-i t : - ‘ .■

itahiinnntas miestas! J6' 
pirįiyk^tis vardas Efrata 
rei&ė '(Teklių, -6 Betliejus

Duonos Namai. 
tiiiį4 arabti prasme 
Ileęeiri reiškia Mūsos Namai.

^Jeronimas, kuris netoli

■ . ......—------- , t . r.
i 1 i > i < .

sū Betliejui. Užtat, išėju^ amžinumą, bendrą su Dievu 
ciesoriąųs Augusto įsakymui .^ėvu esmę, 'Įsikūnijimo ir 
suras ti,visus Roiuqs cieso- Atpb.fcbno paslaptis ir daug 

kitų-tikėjimo tiesų.
Vietinis Aleksandrijos vvs- i ■ •

kūpąs Šv.-/Aleksandras pa
smerkė Ariga.us ųiokslą ir, 
nesiliaujant skelbti erezijos, 
atskyrė jį nuo Bažnyčios. 
Tuomet jis.pasitraukė į Azi- 

i ją ir ten platino savo klaidas. 
' Pasekėjų, kurie nenorėjo nu-

iškai Beit-Lahm) reiš-
Dabar-

Bert-

lotyniškai iš ebraiškos

T

Šv
to fniesto gvvendanias išver-

Ižtlbos visas protokaiionikas 
Išlygas ' ir visas (išskyrus 

■talmyno vertimą) Senojo
Įstatymo, šiaip aiškina: Ef- 
ra| reiškia'vaisingas, o Bet

liejus Duonos namai dėl tos 
(Ilonojkuri hužehgih iš dan
gaus ir duoda gyvybę pasau
liui (Jdno? 6) :' Arabiškoji 

prasmė “Mėsos namai” pri
mena Tą. kuris pasakė: 
“Mano kūnas tikrai yra,vai-

marti Rūta, Moabietė, tapus 
pąąšlė. •ištekėjo ūž-galingo ir 

įijurtingo betliejiemiečio Boo- 
.■■A. - 'i _ • • ♦ - _ _ _ L i

O-

ra gimtinė FJi- 
ir Noemėsę > kiliuos

i.^b ir pagimdė ‘ sūiin. Obėdk 
^urio anūkui Dovvdui buyo

♦
r

į

. t 
liti

da pirmuoju nedūldieiriu Ad 
vento. Pirmoji diena Ad 
vento buvo, kada nupuolus 
pirmiesiems jnūsii tėvams 
Dievas prižadėjo Atpirkėją. 
Bažnytiniai metai primena 
darbus mūsii Išganymo. O 
kadangi, Išganytojo atėjimas 
minimas Kalėdose, Gnu>džįo 
25 d., todėl mūsų Motina 
Bažnyčia nekelia pi ūmosios 
dienos c ,
dieną Sausio,. kurioje pra
dedama C i riliai Metai.

Žydai Naujuosius Metus 
pradeda pirmų dieną Rugse-

Magometonys arba muzul- 
monai — 18 d.< Balandžio.

Kinai ir japonai savo Nau
juosius Metus pradeda rude
ni.

*** ANTRAJAI >
Pirmininkas — M. žloba.

534) E, Seventh St., So. Boston, **try’ 
Telephone South Boston 8602-R. : 

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

Prot. Raštininkas — J. GUneekls,
5 Thomas Pk., South Roston. Maaai^ 

Rin. Raštininkas — M. šeikis,
366 Broadvvay, So. Boston, Mass. 'Sjį 

Kaslerlus — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, MaSK* 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfleld St., So. Boston, Masa. 4? 

Draugija laiko susirinkimus kas tr«9*;; 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą va*, 
landą po pietų, parapijos salėj, 482 
Seventh SL. So. Boston. Mass. ės

’ Veliausios žinios
i
I
i

su, pariją nuėjo užsi|-ąšy4in-, 
t i į< Dovydo miestą, If.išsi
pildė tas kų. pranašas. Mikū- 
jas'buvo; pasakęs. .750 metų 
ųtgal.-Čia ‘•Jipągiindė pirui-, 
'ginjį, savoj šėmų, suvystė jį.Į 
vystyklais, ir paguldė jį ]>ra-^ 

kurtėje, nes jiems nebuvo i 
vietos jizeigbjEi?’ ‘ tVHapiStįes į 

pj-anęsė, linksmą f 
naujieną piemeneli'aiYts šaky- silenkti prieš krikščionių ri

damas: “šiandien jums gimė kėjimo paslaptis 
Dovydo mieste Išganytojas: rado nemažai. 
J iš yra Kristus, Viešpats.” 
“Angelams pasišalinus nuo 
piemenų į dangų, atsitiko, 
kad jie sakė vienas kitaųis: 
Nueikime lig Betliejui ir pa
matykime tai. kas įvyko, ką 
Viešpats yra mums apskel
bęs” (Luko 2.).

Kristus gimdamas Betlie
juje suteikė paprastam mies
teliui- nemirštanti garbę. Sa
kau paprastas miestelis, nes 
gyventojų esama apie septy
netą tūkstančių iš kurių apie 
šešius tūkstančius krikščio
nių. kiti musulmonai.ir kele
tas žydelių. Gatveles siau
ros, kreivos ir tamsios, tiors 
viena-kita gatvė po Pasauli
niam Karui yra kiek ištaisy
ta. . ' x .

'.Gyventojai darlištūs. Vie
ni dirba žemę, augina gyni- 
lėlitis, didžiuma užsiima iš- 
dirbipėjimu dievotumo daly- 
K ppd

ruš,* medalikJėlSus \ as 
medžio, alyvos' branduolių, 
pcrlakaušių. bitumino ir kt. 
Viską išdirbinūja rankomis 
nepaprastai gražiai už labai 
menką uždarbį. Jų dirbtu
vėse graudu žiūrėti Į vaiku
čius bei mergaites kurie be 
tinkamesnių įrankių įsi
spraudę tarp dviejų pagalė
lių tarpkely.j atsisėdę ant že
mės su pielvtėlo dailina arba 
vlute braižo paveikslėlius ar 
grąžo karolėlius. Sutikę mel- 
džiouį pagatavi jį nubučiuo
ti kad prikalbinus ką nors 
pirkti.

(ly ventojiiose pastebimas 
ir mandagumas ir padoru
mas. Išvaizda — Europie
čiai. bet aprėdalas senovės 

salios gvvenl \jų. Ugi 
audeklo marškiniai, 

perjuosti plačia dinbužinia 
rausva arba gelsva juosta ir 
užsimetę tuniką plačiomis 
rankovėmis, o ant galvos vy
rai užsidėję turbaną, gi mo
terys ilga baltą mionietą. iš
rodo gana patogiai.

angelas ,

^Išganytojas., ■ < ■ n . >, i
• 4 *

Kada Saulius buvo Dievo 
Atmestas, Samuelis nuėjo > 
'^etliejų. sukvietė miesto vy- 

f'fi'siuuosius prie 
laukos ir Dievo 
j slapčia patepė

iškilmingos 
parėdymu 

Tsajo sūnų 
rDovydą Izraelio karaliumi.
* y Po kiek laiko pilistymai 
Gfižpuolė Izraelitus ir sustatė 
’‘fetovvklas tarp Serbo ii- Azė- 
:')<os Domimo plote ( 1 Kar.

17). Saulius ir Izraelitų sū
nus susirinkę sustojo Tere- 
bintu slėnyj. Trys Dovydo 
broliai buvo Sauliaus karei
viu eilėse. Tsa.jui rūpėjo sū
nų stovis, tad vieną dieną jis 
pasiuntė Dovydą į stovyklą, 
įduodamas nunešti keptu 
glūdi!, duonos ir sūriu. PriejRytų šal 
tos progos, su Dievo pagel-<‘toro 
ba. Dovydas nugalėjo Pilis- 
t.ymu milžiną (lai jotą ir Įgv- 
jo didelę tautiečių meilę.
♦ Mirus Sauliui Dovydas 
buto pripažintas Judo gimi
nūs karaliumi, o kada žuvo 

^paskutinis Sauliaus sūnus 
Tsbosėtas. tada, visos Izraelio 
gimines pripažino jį savo 
valdovu. Manoma, kad nuo 
to laiko Betliejų pradėjo va
dinti Dovvdo miestu. šv. 
Luko Evangelijoj yra para
šyta : “Juoz.-ų^įs. kadangi jis 
buvo iŠ Dovydo namu ir gi 
minės, oįo iš Galilėjos, iš 
Nazareto miesto, j Judėją i 
Dovydo miestą, kurs vadina 
si Betliejus” (laiko 2, 4).

Betliejuje taipgi yra gimę 
Joabas. Abisais. Asaėlis, Ma
rija Salome, Xoba ir Ona. 
motina Nekaltai Pradėto 
sios. Juozapas, nors su savo 
sužiedotine Marija buvo ap- 
sigyvenes Nazarete, bet kai
po“! lovydo sūnus” pl ikiau

I

Čia paduosime trumpoje sutraukoje kas bus “Darbininko” 
Advento į pirmąją i koncerte, sausio 2 d. 1927 m. 7 vai. vakare.

, Arijus su- 

Tuomet cie- 

Įsorius Konstantinas, susita
ręs su popiežiumi Silvestru 
I, sukvietė 325 m. Nikėjoje 
vyskupų susirinkimą, idant 
padarius galą tikybiniams 
ginčams. Į tą-pirinąjį visuo
tina susirinkimą atvvko 318 ‘ # 4 ’ z
vyskupų. Arijaus mokslas 

Į liko pasmerktas. Sustatyta 
Tikėjimo Simbolis, kuriame 
tiesa apie Kristaus Dievybę 
buvo tiksliai išreikšta ir iš
aiškinta. Gi ciesorius Kon
stantinai iš savo pusės Ari jų 
ir jo šalininkus ištrėmė į to
limą šalį Illvriją.

Ginčai neužsibaigū. Arijo- 
nys susirinkimo nutarimų 
nepaklausė. Jiems pavyko 
įtikinti ciesorių Konstantiną 
su jo sesers page-lba, jog Ari
jus esąs nekaltai pasmerktas. 
Ciesorius atšaukė Arijų: šv. 
Atanazas ir kiti katalikų ti
kėjimo gynėjai liko apkaltin
ti. Eretikai trukšmavo ir 
ruošė Arijui' iškilmingą pro
cesiją. ŠAohtas vyskupas 
malda kreipės į Dievą pagel- 
lios. ir prašė atitolinti tuos 
eretikų baisius papiktini
mus.

Skirtoji1 dienoji* Arijaus 
grąžinimui į Bažnyčią, jo pa
sekėjai Konstantinopolio 
gatvėse suruošė baisią proce
siją. Iškilmingai vedė Arijų 
Į Konstantinopolio katedros 
bažnyčią ir džiūgavo nugalė
ję vyskupą. Džiaugsmas ne
ilgai tęsėsi. Einant per di-i 
džiąją miesto aikštę, dieviš-l 

koji ranka sulaikė eretikų iš-j 
kilmes. Suėmė jį baisus mėš-j pi jo- 
lungis. kuris privertė jį bėg-Įskii-i,, iajk<> ir tvarkos, 
ti į privatiškąjį kambarėlį. 
Lauke, laukė eina ieškoti ir 
klozetuke randa negyvą, 
kraujuose pasruvusį. Ne
laimingojo kaip ano Judo, 
viduriai plyšo. Eretiku iš
kilmes netikėtai iširo.

I

1.

LAIKAS
Kas yra laikas !
Kaip brangus yra lai-

pa- 
sielos

3. Kuomi galima saikuo
ti laiko brangumą?

4. Kaip sunaudotų laiką 
pasmerktasis pragaran, jei
gu jam būtų duota nors vie
na valandėlė?

5. Ar daugiau laiko 
švenčiame kūno ar 
puošimui ?

(>. Ar galime sugrąžinti 
nors trumpiausią valandėlę; 
jei ne, tai kur laikas dingsta ?

7. Kuris žmogus tikrai 
gudriai sunaudoja laiką?

8. Ar gali įsivaizdinti sau 
kaip jaustūsi į Evangelijos 
prilygintąjį turtuolis, kuris 
prisikrovęs gerybių ruošiasi 
valgyt, gert, pokyli aut, o 
čia Dievas jam taria: šią 
naktį bils pareikalautą iiy.ta- 
vęs tavo sielos? (Luko 12, 
Hi-21).

9. Ar gali pailginli savo 
[gyvenimo laiką ? •

j 10. Ar žinai ką tau ryto
jaus diena atneš?

I

I

VISKAM SAVO METAS
Saliamonas mums duoda 

begalo gražių pamokinimų 
iš savo prityrimų. Visi žmo
gaus troškimai yni “Tušty
bių tuštybė, sako Pamoksli
ninkas,” išskyrus Di<*vą ir 
Jo įsakymo laikymosi. Jis 
nurodo, kad žmogus visai 

guli nuo Dievo apveizdos 
, ku- 

Jis 
būdu 
i yra 

ir visa praeina 
savais laikais, 

gimti ir metas

ARIJUS
A <»s liovėsi liejęs:s per tris 

'imtus metu Btvžnveios vai
keliu kraujas, ir Įsigyventi 
Dagejdaujaiiioji riuiyNe. štai 

l<» pen
kis kuni-

rijoj >ą$<i r<>d 
Jąiig savimi jiasilikį. 
gus Arijus ir sukelia tikėji
mo klausi muose didikius gin
čus. Jis buvo žmogus gabus. 
b< t puikybėje gal tuomet vi
sus viršijąs. J nieką neatsi
žvelgdamas jis pradėjo mo
kyti žmones, jog Jėzus Kris
tus nesąs tikras Dievas, ly
gus Dievui Tėvui, bet buvęs 
i o sutvertas ir tad žemesnis 
už Tęva. Tekiu būdu Arijus 
atmeti* I\risfav<

Didžiulis Montello ŠV. ROKO parapijos koras iš apie 60 
rinktiniausių dainininkų vedamas p. BURKE sudainuos 
keletą dainelių.
Montello to paties koro solistės p-lė M. ČESNIUTĖ ir 
p-nia M. MAZGALIENE, akompanuojant p. Burke su
dainuos solo.
Piano solo išpildys artistas p. BURKE.
Solo sudainuos p-lė M. BLAŽAUSKIUTĖ iš New Britain, 
Conn.
Smuiko solo atliks artistas p. A. ŽIDANAVIČIUS.
Dainuos solo p. J. BANYS. Taipgi tikimės ir solisčių iš 
Lawrence’o padangės.
P-lė M. GRIBAITĖ čiulbės ir linksmins visus svečius ir 
savus.
P-lė A. RAUDOLIUNAITĖ sudainuos solo.
Vietos ŠV. PETRO PARAPIJOS KORAS iš apie 50 dai
nininkų, parinkti! iš čia augusio jaunimo, vedamas p. 
M. Karbausko išpildys dalį programo. Taipgi iš to pa
ties koro bus keletą ir solistų ar solisčių.

Pradėkime naujus metus gerai. Ateikite skaitlingai į šį 
“Darbininko” koncertą.

Vietos lietuviai pasirodykite gerai, nes iš Montello, Mass. 
atvažiuoja visas koras ir keletas buss’ų publikos.

Taipgi organizuojasi būriai žmonių ir iš kitų kolonijų. 
Svečiams turime pasirodyti gerai ir skaitlingai.

Pasipirkite tikietus iš anksto. Galima gauti “Darbinin
ke, ’ ’ pas L. D. S. narius ir pas aptiekininką Šidlauską.

2.

3.
4.

5.
£

7.

8.
9.

rauti, kas pasodinta, 
metas užmušti ir metas gydy
ti, metas griauti ir metas 
statyti. Yra metas verkti ir 
metas juoktis, metas raudo
ti ir metas šokinėti.' Yra me
tas išblaškyti,akmenis ir me-į 
tas surinkti, metas apkabin- 
li ir metas toli būti nuo apsi
kabinimu. i ra metas Įgyti 
ir metas prarasti, metas ser
gėt i ir metas atmesti. Yra 
melas perplėš!i ir metas su
siūti, metas tvleti ir metas 
kalbėti. Yra metas mylėti ir 
metas nekęsti, metas karo ir 
metas taikos.. . Jis visa pa
darė gera savame laike ir 
atidavė pasauli jų ginčams, 
taip tačiau, kad žmogus ne
galėtu permatyti darbo, kuri 
Dievas vykdo mm pradžios 
iki galui."’ (3).

I

Muzikantams 
Naujiena

ir

Dabar išėjo iš spaudos ant smuikos 
naujos knygos No. 2. ALBUMAI. I.lė- 
<aviškų šokių, katrose yra patalpinta 
gražiausios Įsdkos, vairai, maršai 
mazurkos. Kaina $1.00.

LONGIN BUINIS
120 Webster Avenue 

Cambridge, Mass.

(j Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- 
tams $2.00. Už tą pačią kainą 

o siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU- 
$ LIS. 421 6th St.. S. Boston, Mass.

CHORO REPERTUARAS

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-

IflOSTūN’ODRAUGiJįP
VALDYBŲ ADRESAI

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

. BOSTON, MASS
Pirmininkas — V. Zaliecfcas,

514 E. Brosdvvay, So. Boston, Mas< 
Vice-I’irmininkas — Povilas Rūką.

95 C Street, So. Boston. Mass. 
Prot.. Rašt. — Antanas Macejunas,

450 E. Seventh St.. So. Boston. Masa 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičius.

-!5O E. Seventh St.. So. Boston, Mass 
Kasierius — Andriejus Zalieekaa.

611 E. Fifth^St.. So. Boston. Mas< 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis.

S)OG E. Broa<1way. So. Boston, Masa 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko san 

mėnesinius susirinkimus kas pirsą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 VVashington St.. Boston, 
Mass. 1:30 vai. po pietų. Ateldara.' 
ant. susirinkimo atsiveskite sn savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Dukterų Draugyste, 
Po Globa Motinos švenčiausior 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė AšmenskienB, 

S8 G Street So. Boston. Mes*. 
Te). Soutb Boston 4474-M.

Vice-PirtB. — Zofija Kėšfenė, 
59 Gatės St.. So. Boston. Mass.

Prot. Raštininkė — Ona Siaurfenė. 
443 E. 7th S t., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininkė — Bronfslava Ciunleną 
29 Gould St.. W. Rosbury. Mass.

Iždininkė — Ona Stnniuliutė.
105 W. 6tb St.. So. Boston, Mass. 

fvarkdarė — Ona Mizgircrtenė,
1512 Columbta Rd.. So. Boston. Mass

Draugija savo susirinkimus laiko kai 
antrą ntarninką kiekvieną tnėnes* 
":30 vakare, pobažnytinėj svetainėj 

Visais dr-jc-. reikalais kreipkitės J pro 
» tokolų raštininkę laišku ar telefoną 

4’1 fth St.. So. Boston, Mass.

I

Priverstinas Automobilių Apdraudimas
iiI

Massachusetts priverstinas AUT< IMOIHLII/ atsakomybės užtikrinimo ak
tas įeina j gale nuo sausio 1 <1., 1927. ir certifikatai to užtikrinimo turės Imti 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant automobilį prieš tą dieną, toje 
'ienoje arba |m> ta diena. Nei vienas automobilio savininkas negalės gauti 
platės” Ih> certifikato įnsl.ant. kad Jis tari Atsakomu l>ės A]xlrau<los ( Insnrance) 

(w>licy. kuri užtikrintų atlyginimą iki $5.000 sužeidus arlm užmušus bile vieną 
*U)euį, $IO,(mm> daugiau negu vieno žmogaus bile nelaimėje; arba b) Atsnko- i

mybes Botai sa lycios sumos; arba c) Badės pinigais arba paranka sumojo 
ĮH'iikin titkstanėių dolerių. GeriatKias būdas yra prisitaikinti įstatymui kreip
tis pas pasitikėtinus apdraudos (insur.anee) agentus arba brokerius, kurio su
teiks pilniausias Informacijas ttrlfa kainas už :i|xlraiid<»s jtolicy. itomls’ą ir jie 
parūpins reikalingų certitikalą, kuris bus r<‘ikalingas gavimui “platės.” Ite- 
koniendtiojaml šie :iĮxlr:iii<l<>x (it. urnnco) ngvtitiii Ir brokeriai:

♦ ai musą specialybė ir ilgų metų prak- 
fika. Darbas artistiškas. Kainos žemos. 

M. A. NORKŪNAS
16 Pleasant St.. Lawrence. Mass.

Į IR IŠ

LIETUVOS
Per BREMEN’Ą

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs :»-čios klesos kamba
riai— tik miegamieji 

NORTH G E R M A N 

L L 0 Y D 
32 Broadway, New York 
Arba pas'bile vietini agentą

I.IETUVON IR Iš

AMBROSE Vincent B.
255 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0506-M 

HOPKINS Edward L.,
362 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0501

JAMES F. WALSH & S0N,
382 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0255 

JENKINS Vincent A.,
One Statė Street, Boston, Mass. Telephone Main 7282 

KONTRIMAS B.
361 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0605 

TURAUSKAS J. N.,
104 Hampshire St., Cambridge, Mass. Tel. Univ. 9692.

KNEIŽYS Anthony F.,
308 E. Ninth St., So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 1696 

LITHUANIAN AGENCY,
361 West Broadway, So. Boston, Mass. TeL S. B. 0605 

MIKALONIS Julius,
425 W. Broadway, So. Boston, Mass. TeL S. Boston 1607 

NAMAKSY A. J.,
395 West Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 2340 

O ’CONNOR BROS.,
557 E. Broadway, South Boston, Mass. TeL S. B. 2402 

PALIONIS J. S.,
366 West Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 2027 

YURGELUN C. P.,
683 Main St., Montello, Mass. Telephone Brockton 7180

I

LIETUVOS 
TRR HAMBURGĄ 

Musų 3 varyklių garlaiviais
AI.RĖKT RALI.IN. HAMBUB0

BF.SOT.LTF-. RKI.TANCB
DtTT«HT.AND

ir ĮMipuliariški vieno knbln 
laivai.

CT.KVKT.AND. TVKSTPHALIA 
TU ŪBI NOTA

Savnitlniai išplaukimai Iš 
New York’o—garlalvala 

TnUBTNOIA TB VMTTnALU 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamo* 
Europinės kelionės

$203
IŠ NEW YORKO į 

Kauną ir Atgal 
(Karė* taksai ekstra)

Išplaukia koto* ravattą 
b**4(w»ą ir Uit* 

informacifa kreipiitf* |MB 
Hamburg-Americaa > 

Line --J 
HAMBURGAMERIOAN * -i 

LINE 
28 Broadway — New York 
.. .............. » ■■■a*



PRO DOMO SUA

BROLIAI-KRISTUJE
Rašo 1IOMO

j Vieno dolerio vertės knygų duosime DYKAI visiems prisi 
tašiusiems prie Lietuviu Darbininku Sąjungos ir užsimokėju 
ietimi už visus metus arba užsirašiusiems laikraštį “Darbinin
ku” laike skelbiamo mūsų organizacijos vajaus.

į nuo-
i. ne

Mums rodosi, kad šitos katastrofos nebūtų buvę, Lietuva 
būtų beturinti Vilnių, be to Lietuva butų išvengusi garsiosios 

& žemės reformos ir kitų “demokratybių,” jei krikščioniškosios 
. partijos būtų bendra frontą stačiusios su pažangiečiais einant 
į i st. Seimo rinkimus.
fe Dabar, matyt, ta klaida taisoma. Bet jos atitaisymas ne- 
- greit tepašalis per tą klaidą padarytus Lietuvai nuostolius.

Prieš sujungtą tautiškai nusistačiusį krikščionių demokra- 
btų ir pažangiečių frontą stoja sujungtas liaudininkų, socialde- 
1 lūokratų, lenkų, žydų, vokiečių, komunistų frontas. Pasta-, 

ik. rasis frontaszturėjo progos veikti bendrai ir valdyti Lietuvą 
K teik per pusmetį. Visi pamatė, kad sutarimas buvo geras ir 
£ Visiems buvo gera. Todėl nei spėkų, nei pinigų pastarajam fron- 

niekada nepristigs. Dabartinei Lietuvos valdžiai nelengva 
įtiks kovoti prieš tą margą frontą.

. Jei eini, eik tiesiu keliu: 
Nesuk, vos išėjęs, kairėn, 
Negrežki akies dešinėn; 
Sugrįžti tau bus jau vėlu.

Eik tiesiai, atsieksi tušavo; 
Neklaidžiok po tankius miškus, 
Nebraidžiok po žalius laukus, 
Bet dirbk, o atsieksi tu savo...

• Jei teks susidurti su jėga tamsia, 
Nerodykis esąs per aukštas;. 
Nes tankiai suduoda ir šaukštas, 
Kai užlekia viršun musia.

Geriausias tai kelias tiesusis;
Jisai tave ves be klaidos. 
Paliks malonus visados 
Ir tas, kurs tau buvo baisusis.

J. B. Lietuvaitis

Štai 
ką rašo Brooklyno ‘‘Vieny
bės” korespondentas:.

“Bolševizmas Lietuvoj 
sparčiai leidžia šaknis. ,Tie 
kurie praėjusiais rinkimais 
balsavo už socialistus, šian
die jau virtę komuriistais. 
Praeitą sekmadieny — lap
kričio 28 d.-Tilmanso salėje 
buvo šauktas social-demo- 
kratų mass-mitingas; bet šis 
mitingas išsivystė į grynai 
komunistą mitingą. Seimo 
atstovę Purėnienę būtu ap- 
mušę ar ir daugiau dar, jei 
ne policijos pagelba. Tas 
aišku, kad buvę socialistai 
virto komunistais ir jau sa
vo buvusių vadų neklauso.. . 
Šitam niass-mitinge “drau
gai” traukė rusiškai inter- 
nacijonalą ir salėje tvaiką 
daboj usie polici jautai ne
trukdė ; mat laikosi p. Minis
terio Požėlos instrukcijų.”

Toliau tas pats korespon
dentas rašo:

“Valst. liaudininkų padė
tis kasdien sunkėja. Socia
listų išsišokimai niekinime 
lietuvybės, priseina arba gin
ti ir kartu su marksistais im-

W Svarstant pašta^ofeius įvykius Lietuvoj nesunku pamatyti 

-Netolimoje praeityje padarytą, klaidą, kuri sutrukdė Lietuvos 
,. normalų vystymąsi ir atvedė prie šių nepaprastų perversmų.

Didžiojo Karo metu Lietuvoje visos lietuvių partijos sutarė 
ė dirbti. Lietuvių Tarybon inėjo visos partijos. Po Lietuvos ne- 
* priklausomybės paskelbimo randasi parašai atstovų visų par-

... ■ --a ift
Lietuvių tremtinių tarpe Rusijoj dėjosi kitaip. Skirtumas 

apsireiškė Rusijos lietuvių tremtinių tarpe laike jų seimo Pet- 
rograde 1917 m. Nepriklausomybės klausime suskilo. Kri
kščionys demokratai ir pažangiečiai stojo už nepriklausomybę, 

> o liaudininkai, santariečiai, socialdemokratai stojo už pasili- 
j Kmą po Rusija.

Nors pačioje Lietuvoje veikėjų tarpe to suskilimo nebuvo, 
| bet vėliau griežtesnis pasidalinimas nebuvo išvengtas. Dėlto 
| nebūtų didelės bėdos buvę, jei tas susiskaldymas nebūtų buvęs 

per didelis. Ant nelaimės nesantaikos biesas lietuvių tarpe tiek 
įsigalėjo, kad lietuviai skaldėsi ir griežtai statėsi vieni prieš 

k kitus. Ir tas dėjosi, kada reikėjo viena ranka gintis nuo už-
- puolikų, o kita ranka steigti valstybę ir kurti valdžios aparatą, 
į Pragaištingasis susiskaldymas buvo renkant Steigiamąjį 
1 Seimą. Krikščionys demokratai ėdėsi su pažangiečiais. To vai-

nsi tokie, kad krikščionys vietoj kad veikti su Smetona veikė 
I' su Sleževičium ir Grinium. Pasitąsė apie septynis metus ir pa- 
vgalios dalykai susidėjo taip, kad padaryta Lietuvos valstybės
- kūne operacija ir ministeriu kabinetas susidarytas iš krikščio-

LAISVAMANIŲ TRIUKŠMAVIMAS
Po perversmo Lietuvoj Amerikos lietuvių laisvamaniai iš 

pradžios nežinojo kas daryti. Jie buvo it pritrenkti. Pervers
mas Lietuvoj buvo jiems audra giedroje. Jie tikėjo, kad jų 
valdžia buvo labai stipri.

Pirmutiniai atsipeikėjo komunistai. Jie tuoj ėmė rėkti sa
vo laikraščiuose ir rengti “protestų” mitingus. Komunistus 
pasekė socijalistai ir sandariečiai. Tai dabar komunistams 
griežiant pirmą smuiką, triukšmauja bendrai visi laisvamanių 
gaivalai — komunistai, socijalistai, sandariečiai.

Komunistų, sandariečių, socijalistų frontas kelia “protes
tus” vien prieš ‘ ‘fašistinę” Lietuvos valdžią. Jie visai užmirš
ta nuverstąją valdžią. Nei nebando jos pakritikuoti, jau ne
kalbant apie pasmerkimą. O nuverstoji valdžia ir laisvamanių 
akimis žiūrint turėtų būt pasmerkta. Juk iš visko pasirodo, 
kad ji buvo ištižus, kaip lepšė. Juk niekur pasaulyje taip leng
vai perversmas neįvyko, kaip Lietuvoj. Vadinamieji “fašis-* 
tai” valdžią paėmė be jokio pasipriešinimo. Ko vertas sargas, 
kurs taip be mažiausio pasipriešinimo užleidžia priešui arba, 
plėšikui saugojamas gėrybes. Na, o juk Sleževičiaus-FfeWo» 
valdžia nebuvo koks paprastas sargas, o valstybės sargas su vi
somis šalies karinėmis spėkomis savo užpakalyje. Tai kokie 
jie valdovai, kad taip lengvai “fašistams” pasidavė. Tokie iš
tižę viešpačiai tinka ne šalį valdyti, o tik gatvėms šluoti.

Taip turi išrodyti nuverstieji valdovai Amerikos lietuvių 
‘ ‘ protestuojantiems ’ ’ laisvamaniams.

“Protestais” ir “fašistų” niekinimais sandariečiai, komu
nistai ir socijalistai tik savuosius žemina iki paskutinio laipsnio.

OPERACIJA KAIP TIK nusistatę liaudininkai 
LAIKU PADARYTA

' ' " • ' . ; ' M.f < /T
Grįžęs iš Amerikos kan. Antanas Steponaitis plačiai 

pranešė apie jo darytąją Amerikoje rinkliavą. Man buvo 
labai malonu dar kartą išgirsti, kaip Amerikos lietuviai 
katalikai karštai myli Dievą ir Tėvynę. Nors begalės vie
tos reikalų, ypač bažnyčių ir mokyklų išlaikymas, sunkia 
našta krinta ant Jūsų, nors vargina Jus daugybė įvairių 
kolektorių, nors nelengva ir Jums pelnyti pinigas, tačiau, 
visa to nepaisydami ir nešykštėdami, sudėjote 23,835.09 dol. 
Vilkaviškio Dv. Seminarijai statyti. Tai didelė paspirtis 
naujakurei vyskupijai.

Šimteriopai teatlygina Visagalis kiekvienam aukoto
jui už sušelpimą įstaigos, kuri auklėja Lietuvai dvasios va
dovų. Ta mintimi aš pats laikysiu kas metai, ligi būsiu 
gyvas, po penkerias Šv. Mišias ir kiekvienas kunigas, ku
ris nuo šio laiko bus išėjęs Vilkaviškio Dv. Seminariją, at
laikys vienas Šv. Mišias už Seminarijos geradarius, gyvus 
ir mirusius. Visus geradarius atmins ir Seminarijos pro
fesoriai Šv. Mišiose, ir klierikai, priimdami šv. komuniją 
ir bendrai kalbėdami šv. rąžančių. Vardai ir pavardės vi
sų tų, kurie yra aukoję šimtą dolerių i r daugiau, bus aukso 
raidėmis surašyti marmuro toblyčioje, įmūrytoje į Semi
narijos koplyčios sieną.

Reikšdamas tad giliausią padėką visiems aukotojams, 
taip kunigams, taip pasaulionims, siunčiu jų kiekvienam 
savo ganytojiškąjį laiminimą.

t ANTANAS KAROSAS, Vyskupas

plaukai išbalo — pražilo. Dar vis laikėsi Nery- 
mantas savo aukštumoje ir didybėje.

Tačiau greit prabėgo dar desėtkas ir kitas. Ne- 
rymantas atsidūrė ties gyvenimo laiptais, ku
riais jaunuoliai lipa žemyn ir žemyn. Ir Nery- 
mantas ėmė kopti žemyn. Atėję teatran kiti jau
nuoliai išstūmė pražilusi jaunuolį į gatvę, kurio
je jis dabar, kai šešėlis, slankioja.

Užgeso jo garbė, sunyko didyk": iš galingo 
Nervinanti) liko visų atstumtas, visų pamirštas, 
menkutis žemės vabalas. Jei kas jį ir pažinojo, 
tai nelnmorėjo jo pažinti, nes jis jau nebeturtin
gas, bet ljeturtis.

Ir dabar Nerymantas kiūtindamas į savo men
ką ir šaltą pastogę prisiminė savo praeitį ir savo 
dabartį. Ji visiškai tamsi ir nejauki, taip ly
giai kaip-ir jo menkas tamsus kambariukas, ku
riame jis vargeli vargo.

Užicbęs žvakę, jis, pasirėmęs alkūnėmis i 
stalą, pasinėrė Į nežinomą pasaulį. Jo drebanti 
ranka ilgai vedžiojo girgždančią plunksną pope
lio lakštu. Iš po plunksnos išdygo žodžiai:

...Sunki vargdienio dalelė.: 
Skurdas, vargas ir skausmai: 
Jo vargingąją dienelę 
Nuolat apsupa nikai.

Sunki vargdienio dalelė, 
Nes ne jam žemes turtai; 
Jis griaudingąją dainelę 
Pina, audžia sau tiktai...

Jis, kuris niekuomet nežinojo vargo, nei
likimo parblokštas artėja į vargdienius.

Į| DROŽĖ NAUJĄ SMOGĮ
r Amerikoj nei socijalistai, nei komunistai niekuomet nebu- 

| įsigalėję darbininkų unijose. Bet kaip vieni, taip ir kiti 
Biš visų spėkų spraudėsi į unijas ir norėjo jas panaudoti savo 

. Unijos griežtai kovojo prieš tuodu gaivalu. Ypač 
Marikes Darbo Federacija rūpinosi, kad prie jos prigulin- 

unijose tie gaivalai neisistiprintų. Seniau veik kiekvie- 
||name Federacijos suvažiavime buvo pabriežiamas anti-socija- 
Ljistiiiis nusistatymas. O pastaraisiais metais, tai vis buvo pa- 
gv-brėžiama anti komunistinis nusistatymas.
ĮĮįggf't* *

Nei socijalistai, nei komunistai Amerikoj nebuvo skaitlin- 
e gL Tečiau kad triukšmą ir priklastį daryti, tai nereikia dide- 
^Ko skaičiaus. Juk paprastoje draugijoje užtenka vieno akyplė. 
B-fiško nario, kad visai draugijai daug priklasčių pridaryti.

Pastaruoju laiku komunistai pasižymėjo New Yorke rūb- 
||Jsiuvių streiko metu. Tas buvo per Intemational Ladies’ Gar- 
ĘUment Workers’ unijos streiką. Tos organizacijos prezidentas 
ri- Sigman ir kiti viršininkai pripažino, kad komunistai savo po- 
^litiką vemdami vos neiškrikdė streiko. Unija pradėjo kelti eikš- 
»ten raudonųjų darbus ir darbininkai su pasibiaurėjimu nuo jų 

nusigręžė. Po šito dalyko viešumon iškėlimo prasidėjo suvi- 
f Uotų darbininkų pasitraukimas iš komunistinių organizacijų. 
V

I
Per komunistų intrigas rūbsiuvių streikas tęsėsi apie pus
metį. Kai komunistai iš vadovystes tapo išvyti, tai rūbsiuviams 
tapo algos pakeltos, darbo valandos sutrumpintos ir streikas 
pasibaigė. Algų pakėlimas įvairuoja tarp $3 ir $9 savaitėje, 

vietoj 44 valandų savaitėj dirbs per du metu 42 valandi, o tre- 
čius metus po 40 valandų. Sutartis padaryta trims metams.

feį -----------------
fe ■_________ . _ -

Kaip gangrenai įsimetus *į 
žmogaus kūną chirurgas no- 
rėdamas išgelbėti likusią kū
no sveiką dalį ir apsaugoti 
žmogaus gyvybę yra pri vers
iąs daryti kartais ir labai 
skaudžia operacija, nes kuo
met jau visas kūnas apimtas 
gangrenos, tuomet jau joki 
operacija negelbsti ir žmogus 
turi mirti. Panašiai yra ir 
valstybės gyvenime. Kuo
met žydiško bolševizmo su
agituoti visokio plauko mies
to gyventojų nuomatos, chu
liganų gaujos ima gręsti ra
miems šalies gyventojams, 
grąsindami juos išskersti ir 
visą valstybę paversti kruvi
na arena, tuomet valstybei 
priseina daryti skubotą ope
raciją, kad vąlstybę išgelbė
jus nuo bolševikiškos gan
grenos. Tas kaip tik laiku 
Lietuvoje ir padaryta.

Paėmus valdžią į savo ran
kas liaudininkams, socialis
tams piuledant lenkams, žy
dams ir vokiečiams, jie leido 
laisvai veikti visokiems svie
to perėjūnams, bolševikų 
agentams agituoti ir kurstyti 
miesto atliekoms ir visokius 
galva riezus, net viešai siun
dyti smaugti visus krikščio
nis inteligentus ir šiaip vals
tybiniai nusistačiusius šalies 
piliečius. Kad sunkiai iško
vota, geriausio jaunimo gy
vybėmis atpirktą Lietuvos 
nepriklausomybe išgelbėjus 
nuo bolševikiškos-lenkiškos 
gangrenos — revoliucijos — 
Lietuvos laisvės gynėjai-va- 
dai — kariuomenė, kaip tik 
laiku spėjo nuversti (pada
ryti operaciją) liaudininkų- 
socialistų, žydų, lenkų ir vo
kiečių remiamą valdžią.

Kad Lietuvai tikrai gręsė 
bolševikiškas pavojus tą lin- 
dyja ir patys valstybiniai

bet tylėjimas, kur reikią pa
sireikšti irgi nesveikaslfaly- 
kas. Jei taip ilgiau tęsis, tai 
dyvo uebus, kad kurią gra- 
žiądįeną komunistai bandys 
daryti “pučą,” o tą, žinoma, 
rems lenkiškasis gaivalas ir 
žydai; jei ko, dar galės pri- 

. sidėti ir ‘vaterlando’ garbin
tojai. Galima visko tikėtis, 
ir jei tokie žygiai, kad ir ne
pavyktų, bet ir Lietuvai nie
ko gero taipgi neišeitų.”

Taigi garbė sąmoningiems 
tautos vadams, Lietuvos lais
vės gynėjams—kariuomenei, 
kuri laiku susiprato padary
ti operaciją — nuversti liau- 
dininkų-socialistų, žydų, len
kų ir vokiečių remiamą val
džia, vedusią šalį pražūtim 
Garbė valstybės vyrams lai
ku užkirtusiems kelią bolše- 
vikiškai-lenkiškai gangrenai 
pradėjusiai ėsti nepriklauso
mos Lietuvos kūną.

Valstybiniai nusistatę A- 
merikos lietuviai sveikina 
Jumi ir linki sėkmingai pri
vesti šalį į normales gyveni
mo vėžes.

Valio Lietuvos kariuome
ne! Valio Lietuvos sąmonin
gi vadai.

Fed. Sekretorijatas
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' Pasauliniam kare Dėdės Lietuvai daug gyvybių. V i$ų 

Šamo armijos bei laivyno ei
lėse dalyvavo kelios dešimtys 
tūkstančių lietuvių. Nema
žai jų krito Prancūzijos lau
kuose. Daug buvo sužeistų 
ir pasižymėjusių.

Jungt. Valstybės savo ka
rių neskriaudė, jais išsirū
pino, bet pasauliui mažai be
liko žinoma mūsų vyrų nuo
pelnai kare, ir jų nuopelnui 
veik visiškai nebuvo panau
doti Lietuvos reikalu propa
gandai ir gynimui.

Būta labai svarbių politi
nių momentų, — besikūriant 
Lietuvai ir jai paplūdus 
kraujuose, atmušant lenkų 
ir kitų priešų invaziją, bet 
lietuviai pasauk karo vetera
nai nebuvo organizuoti ir ne
galėjo'savo senosios Tėvynės 
užtarti. Amerikos lietuviai 
per kelis metus sunkiai kovo
jo iki išgavo iš S. V. vyriau
sybės Lietuvos pripažinimą, 
bet perpus tų pastangų bebū
tų reikėję, jei minėti vetera
nai būtų organizuotai pakėlę 
savo balsą.

AI ūsų vyrai savanoriais 
stojo armijos eilėsna, tikslu 
pagelbėti parblokšti vokie
čius ir atgauti Lietuvai lais
vę. Prez. AV. AVilsono dek
laracija žadėjo tautoms lais
vę, ir mes jai tikėjom. Bet 
tas pats AArilsonas užmiršo 
savo pareiškimą ir nenorėjo 
“skaldyti Rusų Imperijos.” 
Mūsų kariai buvo užvilti, 
vienok neorganizuoti jie ne
galėjo reikalauti iš valdžios

Am. liet, or-jų balsas negali 
tiek nusverti, kiek balsas or- 
ganizuotųjų ex-karių, kraują 
liejusių už savo pasirinktąją 
tėvynę.

Kas žino, gal ir kitais rėk 
kalais tektų mūši] buvusiems 
kariams organizuotis.* Gal 
nemaža yra bendrų kultu ri- 
niųi ir ekonominių reikalų. 
Gal tokia or-ja galėtų kiek 
pagelbėti ir Lietuvos kvotos 
padidinime.

Vėl, keli šimtai amerikie
čių, jų tarpe nemažai Ame
rikoj gimusių lietuvių ir keli 
ne lietuviai savanoriais stojo 
Lietuvos gynė ji] eilėse. Tie
sa, jų ten nepagerbta, jų tau
rus patriotingas pasiaukoji
mas nebuvo tinkamai velni
namas, bet jie atliko savo 
darbą.

Nemažai amerikiečių daly
vavo kovose su lenkais šau
lių eilėse. Galop, Klaipėdos 
sukilime dalyvavo keliolika 
amerikiečių, keli jų Ameri
koj gimę.

Lietuvoje tautinis gyveni
mas kiek prislėgtas. Ūmus 
Lietuvą “menševikams” val
dyti, jų broliai bolševikai 
pradėjo lysti iš savo urvų, 
kur buvo baimės prieš Lietu- 
Vos savanorius suvaryti, ir 
akiplėšiškai terorizuoja Lie
tuvą. Jie vėl rengia Lietuvai 
kruviną puotą, kurm visi ko
munistai taip myli. Jie nie
kina tautinius ir tikybinius v 
lietuvių jausmus. J ie nieki
na savanorių Lietuvos kūrė- 

tesėtų savo prižadus. Reikė-, jų kapus, jų pralietą nekalt 
Jo^orgfinizacijos^ : statistikų,- tą kraują, ir- jų išlikusias
davinių, faktų.

Nieks negali pasakyti, kad 
Lietuvai pavojus praėjo. Bet 
kuriuo metu gali sušvisti ka
ras Vilnijos padangėse, ir A- 
merikos žodis galėti] nulemti 
sienų sprendimą, išgelbėti

draugus. Jie užmiršo, kiek 
tūkstančiu našlaičių paliko 
jų pa įkviestos iš Rusijos to
torių, kvn iečių ir maskolių 
kordus. Jic grasina dėtis vėl 
su maskoliais.. .

Bet savanoriai neveltui lie-

™ sraują! Jų Grasia gyvai 
[Tūkstančiai savanorių per- 
Įgyveno ^pvas, išliko gyyi! 
Sujudo, subruzdo didvyriai 
organizuotis* ginti savo tei
ses, . ginti Tautinės Lietuvos 
teises. Organizuojasi Sava
norių S-ga.

Jos jau senai reikėjo. Nei 
viena buvusių Liet, vyriau
sybių nepatenkino pilnai sa
vanorių reikalų, neparodė 
nuoširdumo santykiuose su 
jais. Savanorių nuopelnai, 
jų pasiaukojimas Tėvynei 
pavojaus metu visai nebuvo 
imami domėn paliuosuojant 
ar priimant valdininkus. 
Daug buvo bendrų reikalų, 
dėl kurių savanoriai turėjo 
organizuotis. Dabargi vėl 
atsirado bolševizmo pavojus.

Amerikoje jau senai gy
vuoja tokios or-jos. Kiekvie
no karo veteranai turi savo 
s-gas. Yra ir bendrų, kaip 
American Legion, Veterans 
of Foreign Wars etc.

Lietuvoje šią or-ją reikia 
sveikinti. Ji suvaldys rau
donuosius kraugerius.

Nevienas amerikietis žuvo 
už Lietuvos laisvę. Nemažai 
buvo ir sužeistų. Amerikie
čiai Lietuvos armijos ar 
fronto šaulių savanoriai turi 
teisių į Lietuvą, turi teisės 
tarti savo žodį apie Lietuvos 
tvarką, valdžios politiką li
kt. Amerikiečiams, bu v. Lie
tuvos gynėjams, reikalinga

• organizuotis į s-gą ir palai
kyti ryšių su Lietuvos ata
tinkama or-ja. Pavojaus me
tu tokia or-ja galėtų daug 
Lietuvai pagelbėti k. a. in-

• formacijų tarnyba, atsišau
kimais, aukomis, prakalbo
mis, ir, gal būt, organizuo
tos talkos* teikimu.

Galų gale, nemažai lietu
vių tarnavo ir tebetarnauja 
S. V. karo laivyne bei armi
joj. šią vasarą aš pats su
tikau atsargos karininkų mo
komoj stovykloj vieną kari
ninką ir visą būrį kadetų bei 
kareivių. Alums pravartu

-
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Lietuvių skaičius Škotijoj 
siekia nuo 7000 ligi 8000 žm. 
Ši lietuv. kolonija didesnė už 
Manchesterio rajono lietuvių 
koloniją, kur prįskaitoma a- 
pie 4000—50Q0 Rietuvių, ir 
už Londono, kur priskaito- 
■ma apie 3000 lietuvių. Ško
tijos lietuviai gyvena pieti
nėj Škotijoj (Lowlands), — 
nors atskirų, šeimynų yra 
šiaurinėj Škotijoj (Higli- 
lands). Tirščiausiai lietuviai 
gyvena upės Clyde klony, 
anglių kasyklų ir pramonės 
centruos. Absoliute Škotijos 
lietuvių dauguma dirba ang
lių kasyklose arba pramonėj 
(ypač geležies), kaipo dar
bininkai. Labai nedaug amat
ui nkų. Tik vienas kitas už
siima prekyba (krautuvinin
kai) ar kuriuo kitu smulkiu 
bizniu.

Škotijos lietuviai, bendrai, 
X 

gyvena beveik tokiose pat 
materialinėse sąlygose, kaip 
ir kiti vietos darbininkai — 
škotai, airiai ir anglai. Bet 
materialinės sąlygos čia ne
lengvos. Darbininkai uždir
ba nuo 2 ligi 3 svar. 10 šil., 
arba nuo 100 ligi 175 litų per 
savaitę. Labai nedaug tokių, 
kurie uždirba 4 ar daugiau

būtų žinoti mūsų tautos žmo
nių skaičius ir padėtis Ame
rikos karinėse pajėgose ir 
reikėtų juos organizuoti i 
s-gą (apie reguliarės armijos 
karius, žinoma, tik informa
cijų rinkti.). . -

Gal galima būtu tenkintis 
viena bendra organizacija, 
padalinta trintis skyriais: 
pasaulinio • karo veteranų, 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų veteranų, ir S. V. armi
jos bei laivyno karių bei re
zervistų.

Kariai, atsiliepkite spau
dos skiltyse! Organizuoki- 
mės!' Ieškokim bendrų rei
kalų! Imkimės iniciatyvos.

svarų per savaitę. Tuo tar
pu dėl čionykščio gyvenimo 
brangumo be 3 svarų per sa
vaitę darbininkui su šeimyna 
labai sunku išgyventi. Neve
dęs turi uždirbti nors 2 sva
ru per savaitę. Darbininkų 
gyvenapii butai šiame pra
monės rajone bendrai menki, 
gyvena mažučiuos nameliuos, 
susideda m’i uos paprastai iš 
dviejų butų. Darbininko bu
tas susideda iš virtuvės ir 
dviejų, kartais trijų kamba
rėlių. Oro nedaug, dėl to dar
bininkų šeimynos mėgsta 
laikytis kiek galint gatvėse, 
ypač vaikai ir vyrai. Bend
rai imant, lietuviai gyvena 
švariau ir tvarkingiau, ypač 
už airius.

Buvęs angliakasių streikas 
palietė beveik visą Škotijos 
lietuvių koloniją, nes abso
liute lietuvių dauguma — 
angliakasiai. Dėl to dajiar 
lietuvių kolonijos materiali
nė padėtis čia sunki. Akty
vesnis elementas vis dėlto ieš
ko kitokio darbo, metasi į 
mažus biznelius. Kai ku
riems pasiseka ir jie nebema
no grįžti kasyklom

Lietuvių švietimo reikalai 
Škotijoj neblogi. Lietuvių vai
kai gauna tokį pat apšvietimą, 
kai]) ir vietos gyventojų darbi
ninkų vaikai. Bet pas lietu
vius yra noras duoti savo vai
kams ir aukštesnį mokslą, api<e 
ką nė nesvajoja škotas darbi
ninkas. Dabar jau yra trys lie
tuviai Glasgouo universitete. 
Kitais metais rengiasi stoti dar 
porą. Taip kad už poros metų 
Čia bus keletas vietos intele- 
gentų lietuvių* kurių stoką 
jaučia visa kolonija. __

Ištautėjimo nepastebima, 
ypač ten, kur lietuviai gyve
na tirštai. Vaikai kalba čia 
lietuviškai puikiausiai. Lie
tuvybę čia palaiko taip pat 
bažnyčia ir savitarpinės pa-

/

Štai, sekunda jau išėjo
- Ir kaip vėtra nupleškėjo 

Amžinybės tolumon — 
Jūros dugno gilumom

Laikas bėga, laikas mainos, 
Nepavys jo genys rainas;
Nesuprasi jo slapčių, 
Paprasčiausiųjų pačių.

Štai dar visai mažas vaikas 
Džiaugias, krykštauja kol paikas. 
Nesupranta jisai laiko, 
Tad aikvoja jį be saiko.

Jaunas gražus berniukėlis, 
Nesubrendęs dar vaikelis 
Leidžia laiką kortose, 
Mato gana sau jose.

Ir mokykloje ‘‘studentai”
Savo darbą laiko šventei;
Darbo laike vaikštinėja,
Apie panas sukinėja.

Laiko kaina jiems nerūpi, 
Kad be darbo namie tupi, 
Visą laiką vien tik lošia, 
Veltui brangų laiką leidžia.

Net subrendusiam ponaičiui.
Na, kad ir valdininkaičiui, 
Ir jam laikas nebrangus, 
Jis i dalba nerangus.

Toksai laiką leidžia klube, 
Ar šiltoj smagioj aludėj. 
Lošia smarkiai bilijardą, 
Kol įgaun' lošiko vardą.

Kai lošimas nusibosta, 
Prakaituotą kaktą šluosto 
Ir vėl alaus stiklus stato, 
Ko tik akimis bemato.

> •

•t;

l

> i

Kai nubosta jiems alutis, 
Linki viens kitam “sveikutis!” 
Ir degtinės bonką stato, 
Bet visai jau nebemato.

f

Kiek viens savaip leidžia laiką, 
Nebrangina^jd^saiRąJ- -

Jeigu laikas jau praėjo — 
Nesugausi lauke vėjo.

J. B. Lietuvaitis
12. II. 1926.

> 
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apykantą, gašlumą ir aistrą. Nenagrinėsime ką 
mums teikia piktosios dvasios palikimas, o pa
žvelgsime į mūsų Išganytojo paveikslą.. .”

Nerymantas įslinko į bažnytėlės kampą ir ten 
godžiai gaudė kiekviena pamokslininko žodi.

“Mes taip pripratome sau įsivaizduoti Jėzų 
Kristi] kukliu ir nuolaidžių širdimi, — tęsė pa
mokslininkas, — tokiuo, kuris išsižadėjo savęs ir 
priėmė vergo pavydalą, kad lengvai pamirštame 
Jo norą būti mūši] mokytoju. Ir tikrai, tuo me
tu, kai Jis nešiojo menkiausio vergo pavydalą, 
Jis ištarė reikšmingus žodžius: “Jūs vadinate 
Alane Mokytoju ir Viešpačiu, ir teisingai sako
te, nes Aš t ikrai tas.”

“Viso Kristaus asmenybė persiėniusi ramy
be, griežtai nepanašia į tuos įkarščius, kuriais di
džiavosi knygininkai, pretenduojantieji į pirmas 
vietas sinagogoje ir už stalo. Jis ramiai galėda
vo užimti paskuiinę vietą, žinodamas, kad sulyg 
teisybe Jam priklauso pirmoji.

“Kada Jis buvo paniekintas, apjuoktas ir 
kankinamas. .Jis neparodė nervingo užsigavimo, 
bet išlaikė tą pačią tvirtą ramybę. Kada žydai 
vadino Ji samariečiu, (liktosios dvasios apsėstu, 
Jis jiems tarų: ‘Manyje piktosios dvasios nėra, 
lx-t aš gerbiu Savo 'Povą, o jūs Mane niekinate.’

“Kada neteisingame teisme Jam palx"re kal
tinimus. J ištylėjo. Bet mes nepasteliėjome pas 
Jį t<> veidmainingo nuolaidumo, kuris skatintų 
Jį išsižadi ii priklausančios Jam pagarbos arba 
neigti Savo likrąją padėti. Jis visuomet priim
davo pagarbą tų, kurie ateidavo pas Jį su nuo
širdumu.

“Kada Pilotas paklausė J<>: ‘ Ir taip. Tu ka
ralius U Jis atsakė: “Pu sakai, kad Aš karalius: 
Aš tam gimiau ir tam atėjau į pasauli.*

“ Vienas pas jus Mokytojas- K ristus,” — tę 
se pamokslininkas, o Nerymantas godžiai tebe
klausė. — ’l'a Kristaus /vinč kažin-kodel sukelia

mumyse pasiryžimo. Visiems mums žinoma 
Kristoforo istorija, kuris, patyręs tarnavimą 
daugeliui ponų, gabi gale nuėjo tarnauti Kris
tui, nes Jis pasirodė pačiu didžiausiu iš visų po
nų.

“Man rodos, kad šiandien palinkimas nepri
pažinti jokio autoriteto, st ipresnis, nei kada nors. 
Tai kritikos dvasia, taip stipriai besiskverbianti 
i teisybę bei tiesą, kad net negali pripažinti to 
fakto, kuris būtų neabejotinas ir pilnai Įrodytas, 
ta dvasia, sulaikanti mus nuo kiekvieno žingsnio, 
kuris gali’ gale gali pasirodyti neteisingu. Tame 
slepiasi daug tiesos. Mums gali pasipainioti 
Kristoforas, kuris sutinka tarnauti tiktai tik
ram. kukliam ir geriausiam ponui, ir. tokio ne
suradęs, atsisako tarnauti aplamai bet kam.

‘‘Bet tokiam Kristoforui, kol jis suras poną, 
gręsia pavojus pražudyti geriausias savo jėgas 
kitiems ponams betarnaujant. Šimtais ir tūks
tančiais užtinkame žmonių, savo gyvenimo kelią 
pradėjusiu su aukštomis, lakiomis idėjomis: bet. 
sutikus keblias to gyveninio kliūtis, jie išsižada 
savo ideali] ir tenkinasi ramiu ir patogiu gyveni
mu. Jiopagyveno taip, kaip mūsų pasauly pa
prastai gyvenama, liet ir paliko tą pasauli t<»- 
kiuo. kokiuo jis atrodo, ir tas pasaulis nė kiek 
mm to nepagerėjo, kad jie jame gyveno.

“Ir mums taip pat gręsia pavojus, kad gvil
denant klausimą, kas geriausias mokytojas ir be
ariant kitus faktus, nepriderintame neteisingo 
masto.

“Esama vienos paklaidos, kuri daugeliui atė
mė. jeigu ne tikėjimą Į Kristų, tai visgi tą ma
lonų, džiaugsmingą bendravimą su Juo ir su tais, 
kurie myli Ji savo kuklia siela: tai yni Įsitiki
nimas. t. y. supratimas apie dalyki] esmę pilnai 
b- Imšališkai jų neištyrus, todėl tankiai priklau
sąs nuo mūsų asmeniškų palinkimų ir skonio,

kas, žinoma, trukdo padaryti ryškią ir teisingą 

išvadą.
“Pagaliau mums gali pakenkti tai]) vadina

mas eklektizmas, arba aiškinimų mišinys. Mes 
skolinamės kai ką pas Kristi], kai ką pas Budą 
ir kai ką iš šiandieninių filosofui bei mokslinčių, 
arba, antrai}) mes savo gyvenimą aikvojame, tai 
vienam, tai kitam mokytojui. Niekas negali 
tarnauti dviem ponam, pasakė Kristus, jūs ne
galite tarnauti Dievui ir mamonai —jūs negalite 
tarnauti Kristui ir savajam “aš.” Vienas pas 
.jus mokytojas — Kristus. — stipriai šį sakinį pa
mokslininkas užakcentavo. Nerymantas net 
krūptelėjo ir sukando savo lūpas. Jo veido 
raukšlės subangavo. Ir .jis tarnavo mamonai ir 
dar kam tai. tik ne Kristui, bet kam gal nė ne
atsimena. todėl tie žodžiai kažin kaip ypatingai į 
jį paveikė. — Pamokslininkas. kai]> ir pažinda
mas klajūną Nerymantą, atsikreipė į jį ir tęsė. 
— “Ar pasiruošėt jūs paaukuoti tą savo aš? 
‘ Nes kas nori savo sielą apsaugoti, tas jos neteks: 
Kas nustos savo sielos dėl Manęs, tas ją suras.*

“ Daugelis suklumpa ties šiais keletą karti] 
šventame Rašte kartotais, žodžiais. Jie mano, 
kad tuo išsižadėjimu praranda savo individualy
bę. savo sielą, bet jie labai klysta. Panagrinėki- 
te atsidėję savo reikalus, motyvus ir mintis, ir 
jūs įsitikinsite, kad šalę įprasto asmens ka rakte
lio. priduodančio visiems mūsų pasielgimams 
tam tikrą vaizdą, mes savyje turimi' nuolatinį vi
dujinį palinkimą, tvirtai laikytis savo intereso. 
Kada mes ryžtamės padaryti ką nors gražaus, 
jis mums Šnabžda : ‘Neduok tų pinigų. juk jie tau 
pačiam labai reikalingi.’ O kuomet žmogus nu
sprendžia išsižadėti kokiij nors savo patogumų, 
tas balsas sako, kaip kadaisia Petras Kristui 
‘ Pataupyk pats savę.’

šalpos, kultūrinės ir kt. drau
gijos. Škotijoj lietuviai iš
laiko lietuvių kunigą, leidžia 
laikraštį “Išeivių Draugą,” 
turi susirinkimų sales. Tai]) 
pat turi keletą įvairių drau
gijų, labdarybės, savitarpės 
pašalpos ir tautiškai kultūri
nio pobūdžio (chorai, mėgė
jų artistų kuopelės).

Uždarbiams grįžus, lietu
viai čia yra pasiryžę statytis 
savo bažnyčią o prie jos ir 
lietuvišką mokyklą.

Be vietos laikraščio, lietu
viai gauna Amerikos lietu
viškus laikraščius. Iš Lietu
vos labai maža kas tegauna.

Tautiškas politinis susi
pratimas, palyginti, gana žy
mus. Vilniaus klausimu di
delis susidomėjimas. Tai 
vienas klausimas, kurs m* 
tik Lietuvoj. 1x4 ir čia opus. 
Vietos chorai dainuoja vietos 
kompozitorių dainas dėl Vil
niaus ir apie Vilnių (politiš
kai — tautinio turinio). Ško
tai nuo senų laikų lietuvius, 
kaipo katalikus. vadina 
“pole.” lenkais. Tačiau eina 
kova tuo pavadinimu atsi
kratyti.

Politiškai klasinius darbi
ninkų reikalus gina, žinoma, 
iM'iidros britų profesinės dar
bininkų organizacijos ir dar
ia* partija, škotų jMižiūra Į 
lietuvius liendrai palanki, jie 
Įvertinami kaijx» geri, rimti 
ir bendrai tvarkingi darbi
ninkai.

rp

ŠAUKIASI PAGELBOS

Angliakasių streikas suvargini 
darbininkus

“Darbininko“ bendradar 
bis K. A’idikauskas gavo h 
Didžiosios Britanijos Škoti 
jos lietuvių atsišaukimą pra
šant paramos jųjų vieninte
liam darbininku laikraščiu1 
“ /.šr/r/ą Draugui.”

Tame atsišaukime pažymi 
kad Britanijos angliakasii. 
streikas skaudžiausia palieti 
lietuvius darbininkus. Rašo 
“Bet su atskiru žmonių gy 
veniniu dar būtų pusė bėdos 
1x4 svarbiausia, jogtasstrei 
kas. tai]> sakant, mūsų tau 
tini gyvenimą, ir tautin 
darbuotę jau suvisu nuslopi 
no. Mūsų šv. Juozapo Dar 
bi ninku Sąjungos kata likis 
kas laikraštis “Išeivių DraU 
gas” jau stovi ant pražūtie 
kranto.”

Mes amerikiečiai lietuvi# 
darbininkai turime pagelbėt 
savo broliams vienminčiam 
ir pasiusti ]>o dolerį kitąjį 
laikraščio palaikymui.

Toliau rašo: “Visos 88 
rinktos aukos bus paskelbto 
mūsų organe. Paskelbsi® 
kolonijos vardą ir kas ir kiti 
aukavo.”

I>aiškii> ar aukas siųskit 
laikraščio vaidu advesuodl 
mi šiaip: “Išeivių Draugai 
281 A. Kgluiton St.. Glasgtfl 
S. S. Scotland.( Bus daugiau)
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Antras

VAKARAS

JUILDING

P-LĖ A. RAUDOLIUNIUTĖ
Dainuos šiame koncerte Kviečia “DARBININKAS

7-tą valandą 
vakare.

P-LĖ J. NARINKAITĖ
Lovvell’io soliste dalyvaus šio koncerto programoje

P-LE MIKALINA BLAŽAUSĘAITĖ 
iš New Bptain, Conn. dainuos solo ši4me koncerte. 
-—’—— T •;

I-......................... i. ■ .M .A Ji .6.11 ......... ■■ I i.iHM I c

P LĖ MALVINA ČESNIUTĖ
Monterio lietuvaitė dainininkė. Ji pirmu kartu pasirodys Boe- 
ton’o lietuviu publikai.

Broadway, tarp G ir H gatvių, South Boston, Flass

................ ., ii— ........... 1 ■

Graži} ir Įvairu programą atliks Montello ŠV. ROKO PA
RAPIJOS KORAS, p. B u r k e vadovaujant, ir So. Boston’o 
ŠV. PETRO PARAPIJOS KORAS, p. M. Karbauskui 
vadovaujant.

Solistai bus šie: J. BANYS, M. BLAŽAUSKAITĖ, A. 
RAUDOLIUNIUTĖ, M. GRIBAITĖ, M. ČESNIUTĖ, M. MAZ- 
GALIENĖ, A. NARINKAITĖ.

Smuiko solo atliks artistas A. ŽIDANAVIČIUS, akompa
nuos p-lė ONA ČIURLIUTĖ.

Piano solo skambins p.BURKE. •
Bilietų galima ^įiisipi^AT ^DaTbininką’^if1 pas L. D. S. 

narius.

Bilietų Kainos: $1.00,75c, ir 50 c. vaikams 25c

MUZIKALISJ
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k MtnmBLLO,»
Darbininkų metinis mitiniM

Tuoj po Naujų Metų, Sausi® 
t d- įvyks LDS. 2 kuopos meti
nis mitingas. Svarbiausias rei- 
kalas„ tai rengimas koncerto, 
kiupt kad buvą^ąutarta L. D. 
S. Naujosios Anglijos Apskri- 
čin suvažiavime. Mes turime 
prie tokio koncerto pradėti 
rengtis, kad padarius nemažai 
pelno centrui.

Taipgi svarbu, kad kiekvie
nas narys ateitų į šį mitingų 
užsimokėti duokles, kad 1926 
metų neliktų nė vieno cento 
skolos. Pradėkime naujus me
tus gerai ir užsimokėkime 
duokles už 1927 iš anksto.

VAŽIUOKIME VISI Į BOS
TON ’Ą

“Darbininko” koncerte dai
nuos mūsų šv. Roko parapijos 

koras

Važiuokim kartu su koru skait
lingai Pripildykime ketins 

trokus ir ufleariaukime 
Boston’ą

“Darbininko” koncertas zį- 
vyks sekmadieny, sausio 2 d., 
1927 m. 7 vai. vakare. Mes tu
rime paėmę keturis geriausius 
bus’us; tris bus’us pripildys 
konstai, o ketvirtų turėtų pri
pildyti pašaliečiai darbininkai. 
Važiuosime dainuodami, o nu
važiavę klausysimės ‘ dainų, 
smuiko ir piano solo.

Tad, visi užsiregistruokite iš 
anksto pas p. J. Trainavičių, 

pirmininkų, 175 
^^wte bilietus.

laimėtų dovaną. Paminki-. |f
me. 
kai.

JL darbą broliai darbiniu-

LDS. N. Y. ir M. J Apsk. 
organizatorius

likifikas vaįkmuįs 
fimaikus ja&jiup# 

ypąAją^ii»|ą Jąrpa • Vieų^ m 
sų koloniją į “ ’ 

Detroito lietu 
ten randasi lietuvių židinis.Ten 
buvę* leipta apsigyventi ir v^- 
įiovąuti katalikiškai visuome- 

kaktma ? Tų dienų ryte boro flftb « FPAČ katalikiškam jaąąjį^ 

nųi, vibnam iš gabesnių vąchįį. 
Įą darbštumu sutrauktas vi^ą$ 
Katalikiškas jaunimas.
los kolonijos jaunimas sutrauk
tas į draugijas ir beveik visas 
jaunimas įkinkytas į naudingų 
tautai darbų. Kas tik minėtoj 
kolonijoj veikiama, tai vis be
veik darbai jaunimo. Dabar 
jau susilaukėm vieno iš dzim- 
dzių, kuris savo gabumais jau 
sutraukė apie 100 koristų ir 
korisčių ir trumpoje ateityje 
žada surengt milžiniškų kon
certų. Todėl visi Detroito lie
tuviai yra dėkingi vietiniams 
veikėjams ir vado minėtos ko
lonijos už tokį darbų detroitie- 
čiai negalės pamiršt.

* * ♦

Bazarai visi praėjo, bet 
visi “sausi” buvę.

♦ * *

Ant kampo Cardoni ir West- 
minster gt. randasi lietuviška 
drabužių krautuvė, kuri ir kitų 
smulkmenų užlaiko. Rodos tu
rėtų gerai gyvuoti, bet nusi
skundžia, kad biznio nepadaro. 
Man rodos žmonės labai tinka
mi ir daug pasidarbavę toje ko
lonijoje, bet žmonių pavydu
mas neleidžia lietuvį remti. O 
žydus tai remia pagal išgalę. 
Turbūt lietuviai pąmiršo kaip 
pora metų atgal žydai kailį iš
lupo.

. * * #

Darba^dabartiniu lęįįku ją* 
- - fgjįįn. TūkJfenčiai

HARTFORD, <Conn.—Gruo
džio 26 d. š. m. geTb. Jubiiian- 
tas kup. Jonas Ambotas minė
jo savo. 25 metų kunigavimo sna-

Katkauskaitė, p-nia Jesmantie-
pietų 11UU 

Ūės.
LDS. ir “Darbininko” kon- 

certas bus turiningas gražiomis 
dainomis, kurias sudainuos du 
didžiausiu Naujos Anglijos ko- 
ru ir žymiausi solistai.

Visi, o visi į koncertų.

iškilmingos šv. mišios Švč. Tre
jybės lietuvių bažnyčioje. Iš
kilmingas mišias laikė pats ce
lebrantas gerb. kun. J. Ambo
tas. Arki-deakonavo gerb. 
kun. K- Urbonavičius, Bostono 
lietuvių klebonas; deakonas bu
vo Šv. Odos prancūzij klebonas 
kun. Belangei; sub-diakonas 
kun. J. Valantiejus, "VVaterbu- 
rio lietuvių klebonas.

Ceremonijų vedėjas buvo ku
nigas Vaškelis, o jam prigelbė- 
jo kun. Abromaitis iš LaSallie- 
to.

Pamokslų sakė Bostono lie
tuvių klebonas kun. K. Urbona
vičius.

Žmonių buvo pilna bažny
tėlė.

Tų pačių dienų, vakare, buvo 
iškilmingas BANKIETAS pa
gerbimui gerb. Jubilianto. 
Apart vietos parapijonų, kurių 
buvo virš keturių šimtų, daly
vavo žymių svečių kunigų ir 
svietiškių. Buvo šie: kun. K. 
Urbonavičius, kun. J. Valantie
jus, kun. J. Bakšys, kun. Kaz
lauskas, kun. Abromaitis.

Vietos kun. A. Vaškelis buvo 
toaštmasteriu. Svečiai kunigai 
pasakė iškilmėms pritaikintas 
prakalbėles pažymėdami gerb. 
Jubilieanto nuveiktus darbus.

Apart kalbų buvo turininga 
muzikai? programa. Griežė lie
tuvių orkestras; dainavo žy
mios solistės ir solistai: p-įės 

Jakai tukebOr

X J.

NEWARK, N. J.
Smulkmenos

Šios kolonijos žmonės, gruo
džio 18 d. žiūrėjo į mėnulį, ku
ris apie 11 vai. nakties permai
nė savo spindulius. Pasakoja, 
kadi panašūs mėnulio spindu
liai buvo 400 metų atgal.

♦ ♦ ♦

Darbai čia sumažėjo ir nau
jam darbininkui darbas sunku 
gauti. Tikimės, kad po Nau
jų Metų pagerės.

« » «

LDS. 14 kp. pietinis susirin
kimas bus sausio 14 d. 1927 m. 
Į šį susirinkimą ateikit būtinai 
ir atsiveskite naujų narių ir 
gaukite naujų “Darbininkui” 
skaitytojų.

Be to, nepamirškite užrašyti 
“Darbininkų” savo giminėms 
arba pažįstamiems į Lietuvų, 
nes taip buvo nutarta pereituo
se susirinkimuose. “Darbinin
kas” Lietuvoje labai! mėgiamas 
ir skaitomas, ir jiems bus ge- 

• riausia ir tinkamiausia dovana.
* ♦ *

Mūsų kolonijoje “Darbinin- 
ką” galima užsirašyti ir galima 
pavieniais numeriais pirkti pas 
A. Kazlų, .54 Liberty St. arba 
prie bažnyčios. - Darbininkai 
turėtų skaityti t^Darbiniflką.”

Darbo žmogus

nė. *
Taipgi, sveikino gerb. Jubi- 

lientą nuo visų katalikiškų 
draugijų jų reprezentantai.

Visų draugijų ir parapijonų 
vardu gerb. kun. J. Ambotui į- 
teikė gražių dovanėlę balto 
aukso laikrodėlį. Taipgi Man- 
cliesterio sųjungietės sveikino 
gerb. klebonų ir įteikė dovanė
lę.

Šios iškilmės paliko visuose 
g.ilų ir neišdildomų įspūdį. 
Gerb. Jubiliento kalba sujudi
no visus.

Vėlybo vakaro sulaukus visi 
skirstėsi į namučius.

L0WELL, MASS.

Draugužiai susmuko.
Šioje kolonijoje buvo prisi- 

veisę nemažai lietuviško brudo. 
♦Jie drumstė mūsų darbininkų 
gyvenimų, ir iš mažiau protau
jančių viliojo dolerius.

Dėlei to dolerio, kįlant susi
pratimui, visokio plauko šmu- 
gelninkai sandariečiai, socialis
tai ir bolševikai susivaržė ir su
sipešė, ir darbininkams, trokš
tantiems šviesos atidarė akis.

Bedieviams susmukus, mes 
katalikai darbininkai turiųie 
smarkiau išsijudinti Ir spiestis 
į savas organizacijas, kad visus 
darbo žmonių išnaudotojus pri
sidengusius avies kailiu nušla
vus nuo žemės paviršiu.

Darbininkas

felę. Bęjo, mes ragiiu

LDS. 18 kii rinkimas
vyks 6 dieną sausio, 1927 me-

7 valan- 
melsčiau 

į šį snJ 
aųg svar-k 
i. Taip-' 
is darbąs 

imo. Ko- 
Giruė- 

«g darba-
K "* * 4
&US projek-

“Atidėliojimas—laiko vo
gimas.” (Young)

JUUJTON, PA
Darbai silpnai eina; numušė 

mokesčius

Šilkų audenyčįose darbai silp-
'S 

gėdos numušė algas, kurios ir 
aiį> jau mizernos buvo/ Numu- 

ŠŠ'iėuo 14 iki 20 nuošimčiu. 
; darbininkai liko nuskriausti. 
Iš gaunamos algos negalės nė 
pragyventi. Beširdžiai darb

daviui lėbauja, o tu darbinin- 
<e badauk. Daibininkams 
rūksta vienybės ir s 

mo. Mes lietuviai turime čia 
LDS. kuopų, bet pakalbinus 
prie jos prisidėti, sako: “A, kų 
man duos tos organizacijos.” | 
Bet kuomet vargas ir skurdas 
prispaudžia, tai tuomet jaučia, 
<ad be vienybės ir be organi
zacijos negalima atsilaikyti 
prieš organizuotus beširdžius 
kapitalistus.

Kada mes susiprasime?

Darbininkų šokiai
Naujuose metuose, sausio 1, 

1927 vakare LDS. 40 kuopa 
rengia linksmus šokius. Malo
nėkite visi ateiti ir praleisti 
linksmai laiką.

Pasiūlom visiems gerų raSti) 
įsigyti tivi geras knygas: pirm* 1 

antrg teoi

A 4 8 T Y M Al
visiems metams ir šventėms 

Dydis 5X7^6 eoūu, oaUlais kietai* 
darais, po 500 soviriui puslapių. 8p*t> 
da MikL Tikrai naudinąį s^Laity^iąa 
ypaŠ dtanotlete ĖmoMm. Kaina abtaj 
tomu Meo. iaptcklte pašte “Mooe 
Order** XJĮiųskife:

<»T>nrhiTpnkiui”
866 W. ącjgįdvaėt. 8O- Boston. Bfa» 
, - ' .?>.■"* My.įjai '*■

“Dievo sūnumis tapti- 
aukštos vertės ženklas.” - 
šv. Cirlius.

vų. Lietuvoje, laikraštis ‘ ‘ Dar- 
bĮamk^s” mėgiamas ir gaudo- 

jame teisiu- - -
puĮifr pilniauh» žinias Darbdaviai be jokios
amerikiečių lietuvių gyvenimo 
ir veikimo.

Kadangi “Darbininkas” į 
Lietuvą metams tik $5.50, o dar 
gauųa dovanų vieno dolerio 
vertės knygų, tai visi noriai 
rašosi, 
ris į Lietuvų metams $2.75.

-Pageidaujama, kad ir kitų 
kolonijij darbuotojai kalbintų 
tuos, kurie turi “Darbininkų” 
užsirašę* sau, kad užrašytų ir 
į Lietuvų. Taipgi ir tuos, ku
rie dėl kokiij nors priežasčių 
atsisako užsirašyti sau, kad jie 
užrašytų nors savo gminėms.

Mūsų L. D. S. 14 kp. nariai 
kiek susirūpinę Paterson’o dar- 

ir LDS. organizacijos reikalai, bininkų lenktynėmis. Taipgi 
Labiausia visi susirūpino vaju- žinios pasiekė mūsų kolonijų, 

Kalbėta, plakuota ir pri- kad Elizabetlias ir Brooklynas 
rengiasi iškirsti šposų. Jij pla
nai bus neužilgo įgyvendinti ir 
galima tikėtis, kad jie atsistos 
pirmose darbuotojų eilėse. Pa- 
tersoniečiai tik pasijudino, o 
jau mus supliekė, bet kas bus 
kuomet jie išsisiūbuos.

Turėdami tas visas žinias 
mes irgi rengiamės su naujais 
planais pradėti “drive,” kad 
sumaišius pėdas mūsų brolių 
vienminčių. Ta kova išeis ant 
naudos muins patiems.

Šios kolonijos darbuotojai po 
švenčių sustiprinę savo pozici
jas pradės smarkiau veikti. Štai'

' ■’S’

^SStiintė nutarta pa- 
kelti į garbės narius tų narį, ku
ris daugiausia prirašys narių 
arba daugiausia pririnks nau, 
jų “Darbininkui” skaitytojų.

Broliai ir sesutės, stokime į 
darbą su nauja energija orga
nizuoti šviesiųjų darbininku 
pulkus. *

Vienybėje — galybė! Tad, 
subendrinkime savo pajėgas, 
kad atsiekus užsibriežtųjį tiks
lą.

tuose, parapij 
dų vakarę, 
irisus na 
sirinkim 
bių reik 
gi pradėta ko 
nuo praeito sušiiiri 
misija išduos rajb^ų 
jau kad komisijas 
vosi ir turi pagffifc 
tų. Tad svarbu visiems bus iš
klausyti. Ateikite visi.

I. V. Kųjilpitis, pirm.

PERGA-

v*.

ne

kariaus:

L. D. S.•NEWARK, N.U7-
14 kuopos susirinkamas įvyko 
gruodžio 10 d. š. m. į Susirinko 
darbščiausi mūsiį. kuopos na
riai, kuriems rūpi .visuomenės

mi. !
eita prie išvados, -kad turime 
visi kaip vienas ^tpti į darbų. 
Nutarta dėti visag galimas pa
stangas, kad inięų kolonijoje 
“Darbininkas” lankytų kiek- 

f .■*

vieno lietuvio darbipinko grin-
u------- ------ —----- ---------------

čiulaitė, O. Jasiūniiirtė, K. Lin
dikas, J. Žiemantis, J. Vainaus- 
kasj. Žmones labai prijuokino 
Z. Simanaity J. V^ndelskas ir 
P. Misįūriukas Žyc^j fęlėtee. Ar
tistai buvo tinkaięii «įvo rolėse 
ir gerai vaidino.

Choras nors dar-neseniai su
tvertas, bet sįuga

i

| ADVOKATAS

IGNAS J. BARIUS 
f 546-548 Slater Building 
| W0RCESTER, MASS.

Tel. Park 7717
REZIDENCIJA 31 CHROME ST.

M. S.

bai prastai: 
darbininkų be darbo.

• # ♦

J. Sakalauskas su Josapina 
Kairevičiute apsivedė. Abudu 
yra geri darbuotojai ir L. V. 
kuopos nariai. Geros kloties 
jaunavedžiams.

• • #

Mykolas Jaruševičius 
vedė su Ona Stakniuke.

• * •

L. V. 79 kuopa nors yra ne
apkenčiama nesusipratusių ka
talikų ir vadų, liet gyvuoja 
puikiai, nes prie minėtos kuo
pos susispietę* visas darbuoto
jų būrys.

* ♦ •

Mūsų “tautininkai” visuo
met giriasi, kad jiems visi pri
klauso, jie tai visa lietuviška 
visuomenė. Tai ta “visuome
nė” buvo surengus p-lei Sipa- 

! vičiutei koncertų. Nors daini
ninkė savo užduotį atliko ko- 
puikiausiai, bet iš visos “tait- 
tininkų” visuomenės buvo tik 
apie 30 asmenų.

♦ ♦ •

Detroite tiek priviso vagių ir 
įvairių kriminalistų, kad poli
cijos viršininkas privertė visus 

i {Kilicijantus dirbt po 12 vai. pa- 
i roję ir davė visiems įsakymų 
i sugaut ar užmušt kiekvienų 
i kriminalistų.

*

apsi-

Tas pats

įėjo J
e.

V X.

<

tos jaūitimas I^ai . džiuojasi 
savo choro vadu.J. Blažiu, ku
ris su jaunimu nenuilstančiai 
darbuojasi. -»

K. Bendikas ža^ėjančiai pa- 
vargonė-griežė su “burnos 

bais.”
Ant šio vakaro $)uvo daug 

publikos ir liko gražaus pelno.

Kalėdų šventė

Kūdikėlio Jėzaus Mišios bu
vo vidurnakty, atnašavo kun. 
L. Brigmanas. Žmonės nudžiu
go sulaukę senų klebonų, kuris 
per kelis mėnesius lankėsi ryti
nėse valstijose, t Kalėdinės 
giesmės, Betlėjaus s'tainelė ir t. 
t. padarė gražų įspūdį.

Po paskutinių šv.hnišių kaip 
kas metai, taip ir šį kartų visas 
jaunimas susirinko išreikšti 
linkėjimus savo dvasiškiems 
vadovams. Gerb. kišt Brigma
nas papasakojo dadg įspūdžių 
kuriuos patyrė rytuose.

r

Lauks Naujų. Metų

Vietos Vyčiai pasiryžo iškil
mingai praleist senus o sutikt 
naujus metus. Turės didelį 
“bankietų” ir tig vakarų pri
ims naujus narius. Tai bus di
džiausia* įvykis šiais metais.

“Vytė”

Ime'^susfr•f. .. •' >♦?

L0WELL, MASS.

Kostiumų Balius

Sausio 8 d« 1927, bus kostiu- 
"s. •

mų balius. Rengia šv. Juozapo 
koras, Eagle salėje, 94 Gorliam 
St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Griežš viena iš geriausių orkes
trą lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Bus skanių valgių

mos dovanos jvainatis^ apsi ro
džiusiems. Ateikite skaitlingai 
praleisti linksmai laikų.

Rengėjai

■k >• -k ”* *
*

★

I
*

K
Darbo žmogus

*

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

WE8TVILLE, ILL. 

Teatras
3

Gruodžio 19 d. vietos jauni
mas surengė puikių.programą. 
Vaidino “Malas Kryželis, Bet 
Sunkus.“ Ix>šėjai buvo sekan
tieji: P. Jurėnas, P. Jasinskas, 
A. Karnas, J. Rakauskas, S. 
Bernotas, J. Karpiutė, J. Ali-

VAIKELI
Valgyk mūsų išdirbystės se 
dainius. Mes, Lietuvos mot 
rys, mokame iš šviežio pieneli 
miltų, mūsų pačių brolių malt 
vaisių mūsų sodne augt

mus už Am

MARŠRUTAS NEĮVYKO

LDS. N. Y. ir N. J. Apskričio 
prakalbų maršrutas nęjvyko, 
kaip kad buvo skelbta, nes ne
gavome kalbėtojo ir kitos svar
bios priežastį* sutrukdė.

Maršruto rengimo komisija 
nutarė tokį prakalbų maršrutų 
rengti vasario mėnesį. Tad, ra
giname visas kuopas kuosinar- 
kiausia rengtis, kad laimėjus 
kuodaugiausia narių ir skaity
tojų.

Padarykime pasiryžimų, kad 
mūsų apskritys laimėtų kovų. 
Ateinančiais metais LDS. orga
nizacijos Seimas bus mūsų aps
krity, Brooklyn'e.

Mums būtų garbė, jeigu bent 
• viena iš šio apskričio kuopų

* ■ i ■ <............................

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
šiuomi pranešu r»vo pacientams kad ninnn daktariškas ofisas yni 

įrengtai |mgnl valiausios Enroplškos mados, turintis savyje miujatisdui iš
rautus kllntkos įrankiu?, knlp tai:

1. Artificlnllšką MiulPs šviesą, kurios spinduliai stels-'tinal veikia
ant nekurti) odos llgi)e-taip lygiai Išgydo praskladaiH’lą diiuvos. ligą Ir 
priidSioje odos všlį. ^a||»gi turi daug reikšmės .prie gydymo vidaus ligi) 
Ir žaizdų. f* *7

2. Elektras Irtakial Ir mašina*, kurio* yra pritaikintos dėl gydymo
nerti), mnnnttemolA moterų pgų. f t - į.

t. Skyrių* dėl >asln|>tlngų moterų Ir vyrųdlgų. • V

■r tnlzdų.
5. Elettr* lr< 

nerti), reunmttemo 
x M. Slfrrins dėl

4. laboratorija. knrloj yra bimelotnas krauju*. Slapumas Ir t. t.
DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 

12900 Jos Campaa Avenue N. Detroit, Michigan
VALANDOS: 10—12'ditną Ir 2—S vuknra. TKLSTONAS: Arllnuton 2S8X

«

GAUJAS IŠRADIMAS
♦ VEKSNIO GALINGA MOSTIS® 

Gydo, ReumaŪzma, Ranku, Kojų, 
NiUtaroo skaudejima. Šalti, Rfenlntf, 
Kojų, tirpimą. Dusufi, Galvos sk.au- 
d ėjimą, ir tečp vaaoiduB akasdejumsa 
( tik ne rooas ).
Tūkstančiai žmonių yra issayyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria su- 
fig naudos lydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eatra cž persiuntimą.

Klauskite pas aptickorius t ei p 
DEKEPTS NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

į Boksais Ointment Co, 
518 MAIN ST. BOX 352
HARTFORO, CONV. U. S. A.

*

*

Mes Tave {užauginome, 
nors dabar eni už jūrių m 
rių, mes žinome Tavo skonį.T 
dėl ‘ ‘ Birutės ’ ’ fabrike Šiaulių 
se, Lietuvos mergaitės dirbd 
mos Tau saldainius stengėsi p 
gaminti tokius, kurie, Tau va 
keli, mes žinome, patiks.

B o b u t

“Birutės“ saldainiai atve 
ti iš Lietuvos parsiduoda d 
žutėse po vieną kilogran 
(apie 2,/-» svarų). Kaina d 
žutčs su prisiuntimu doler 
'trisdešimts centų. Bizni 
riams duodama nuolaida.

! LIET. PREKYBOS B-VŽ 
366 Broadway, So. Boston, Ma

*

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo 
kojomis—pamėginkite

mažiomis

Nuo užkietėjimo vžduiių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagd- 
bingesnio.

VELTUI! VELTUI!
PfcrrfltiiMrirftĮ ' <h>o-

dttnoe banlmt
BAUBINO. M« aortme. 
M Mb OBttSytalMt lt 
F. AD. RTCHTSU & CO.

Berry * *CX M> Sts. 
BiuuUyi^ N. Y.

■

35c. vaisttačae.

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimą.

Kaina priclmuniaii'da. U Mvlsą pilną paprabf, palaidojimą, su nllnu 
patarnavimu fr visata reilMHn.'.. *1s daiktais pas mane galima apsieit 
ra $80 ir augfrten ni dideliu*, n n« vaikus t— nn«v$2ii Ir nncViau 
Niekur kitur už tokią kalną taip puikiai nepaMlikM. kag> a* palaidojo. 
Kas tiks turėjo rii manim refknlą. visi yra dėkingi.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAAAS:

820 B. 8ixth Street, So. Boston, Mass. TeL 8. B, 4486
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Bes. Tel. Parkway 1864-W.
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JUOZAS CUNYS
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

išpildys dali programo “Darbininko” koncerte, Sausio 2 d., 1927
• • ;•

PARSIDUODA DU NAMA 
)h> 3 štHtiiyitns su visuis jmisyuiuis; Vi 
hits trijų št-iuvuų iv vienus vienos. A 
;i 1 unitui Sipiare. Kreipkitės: A. M 
I.INAI SKIENR. KR»H-ksliire St.. Cm 
lil iilge, Mass. Tui. Univ. 4t»l(»-\V. i S.

j Salėję, South Boston, Mass
Ul £įTUiif ; ■ -u-.;

VTSTKONČĖRT  AN 

į' Visi Boston’o ir apylinkių 
■lietuviai atsimena pernykštį 
^Darbininko” koncertą. Tai 
..buvo geriausia pernykščio 

no pramoga Boston’e. 
imenate, kad būrių-būriai 
onių turėjo grįžti nuo di

džios Municipal salės durų 
dėl stokos vietos. Ir visi bu
vusieji buvo be galo paten
kinti pirmos klesos koncertu.
»•

Šiemet“ Darbininko ’ ’ kon- 
[ eęrtas bus irgi nepaprastas. 
^Programą išpildęs žymiau- 

S-isios lietuvių muzikalės pajė- 
gos>Be vietos choro, kuriam 

^ vadovaus p. M. Karbauskas, 
1 dalyvaus dar Montello’s šv. 

Roko parapijos choras vado- 
? vaujamas p. Burke.

Smuiko solo išpildys artis- 
tas smuikininkas A. Židana- 

^'vičius, akompanuojant p-lei 
grčiurliutei.

Taipgi dainuos solo šie: p. 
J. Banys, p-lės M. Blažaus- 
kaitč, M. Gribaitė, A. Raudo- 

y iiunaitė, J. Narinkartė. M. 
^įCesniutė ir p-nia ‘M. Mazga- 
^Šienė.

“P. Burke, garsus pianistas, 
Tskambiis piano solo.

Visus Bostono ir apylinkių 
lietuvius karštai raginame 

rūpinti tikie- 
a gauti “Dar

ias LDS. narius, 
a^^yks Municipal 

sausio 29. 7:30 vai. va-

y-

iL 
t

5*.

it-*'*

*

Pradėkime Naujuosius Me- 
f ’Hus su linksmybėmis.
ii •

/ ARTISTAS SMUIKININKAS 
fe '/ A. ŽIDANAVIČIUS

Wl **Darbininko” koncerte, sau- 

^/;sio 2 d. 1927, 7 vai. vakari* 
griežš smuiko solo gj-ažias 

lentą pastebėjo
* falini n i ir iii/.n

fc'/ Diunvin. i'.ivii

V kintis muzike
P. , __x....r

i
/ 

f'5L “ — v- - -------- -------------
U j Park, Tel. S. Boston 4756AV. 
f'/ Atėję į “Darbininko” kon- 
feScertą galėsite persitikrinti ir 

įvertinti gerb. artisto takai-

t

finely, minint Kristaus-Ka- 
, ' Taliaus gimimo diena, pašte- 

A pime papuoštą eglaitę.
J • Eglaitė, tai vaikų karalai- 
cAtiiė. Vargdieniai vaikeliai na- 
F .ihuosc neturi eglaitės, ir jie 

turi tenkintis viešai papuoš
tomis eglaitėmis.

So. Boston 3520

0. ŠALNA-SHALLNA
S ADVOKATAS

Baigęs dn Univeraltetn
_ .1. UNIVERS1TY ra A. B.
VASHINGTON UNIV. ra LLBs

/‘Darb l n 1 n k o” Name
* (antros hiboa)

Broadway, So. Bostoi 
R esI d e n c ij» 

Harravd 8t. CatnbrMge, Ma— 
Tel. Untvandty 1463—J.

meliodijas. Gerb. artisto ta- 
' » net ir kita

taučiai ir juomi gerėjusi ir 
. siunčia savo jaunuolius mo- 

os. Tuo labiau 
.' lietuviai turėtų savo vaikus 
./siųsti pas gerb. A. Židanavi- 

<cių. Jo adresas: 2 Balmoral

KALĖDŲ EGLAITĖ

Beveik kiekviename

Marijos Vaikelių Draugi
jėlė kas met, Kalėdų dienos 
vakare, surengia margumy
nų vakarėlį.

Šiais metais mūsų vaiku
čiai buvo laimingi. Jų su
rengtame vakarėly buvo ne 
tik gražiai papuošta Eglaite, 
bet ir Kalėdą Diedukas su 
dovanomis.

Tame vakarėly vaikučiai, 
kad ir ne kas met, turi progą 
pasidžiaugt Kalėdų Eglaitę.

Moterų Sąjungos 13 kuopa 
prisidėjo prie papuošimo eg
laitės ir į vaikučių vakarą at
siuntė savo iždininkę p-nią 
Stravinskienę pasipuošusią 
Kalėdų Dieduko rūbuose su 
dovanomis. Vaikučiams ne 
tiek rūpėjo to vakaro pro
grama. kiek tos dovanos Ka
lėdų Dieduko krepšy.

Apie 8 vai. vakare prasi
dėjo programas. Pirmiau
sia diakonas S. P. Kneižys 
pasakė vaikučiams prakalbė
to apie Kalėdų Dieduką.

Keletą žodelių pratarė į 
vaikučius ir tėvelius gerb. 
kun. F. Strakauskas.

Parodyta keletą paveikslų

yra džiaugsmas, sergantiems 
teikiama pašelpa, o miru
sioms atiduodama paskutinis 
patarnavimas.

Fin. Rast. J. Vitkevičius

METINIS SUSIRINKIMAS
Gruodžio 2ūdieną, 1926 m. 

įvyko susirinkimas Marijonų 
Kolegijos Rėmėjų skyriaus. 
Suėjo į susirinkimą nema
žas skaitlius narių. Susirin
kimą vedė V. A. Grudzins- 

Taipgi dalyvavo gerb. 
K. Urbonavičius ir

kas. 
kun. 
gerb. tėvas Vaitkevičius. Te- 
vas misionierius Vaitkevi
čius pasakė prakalbą apie 
Tėvų Marijonų veikimą ir 
bu jojimą po visą platų pa
sauli. Papasakojo visokių 
įdomybių ir ragino jaunus 
vaikus prie katalikiško mok
slo. Tolinus buvo ivnkama 
nauja valdyba ateinantiems 
metams. Valdybon pateko 
šios ypatos: ’

Pirm. — Petras Morkus 
Vice-Pirm. — A. Pinelis 
Rašt. — Ant. Staniuiiutė 
Ižd. — Al. Kasinskaitė. 
Taipgi išrinkta komisija, 

kad parinkus aukų, bent vie-

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©e
| Tel. S. B. 2805—B. |

|lIETUVI8
t OPTOMETRISTAS

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėją plunksna, 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.
Jei skaitysi “Darbininką/’ 
Tavo laikas neis už dyką.

© Išegzamlnuoju akis, priskirtu aki- © 
g nius, kreivas aktą atitiesinu Ir g 
© amblljoniškose (aklose) akyse su- £ 
© grąžinu šviesą tinkama laiku.
| J. L. Pašakarnis, O. D. | 
| 447 Broadway, So. Boston. |

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretmj ir chroniš 
kų vyrų ir moterų ligų ir nu< 

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

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

iš seminaristu gyvenimo. Po nos dienos uždarbi, Marijonų
to, buvo dalinamos dovanė
lės. Vaikučiai gavę krepše
lius su saldainiais ir “pea- 
dint’sais” lauke daugiau nuo 
Kai ėdi j Dieduko.

Marijos Vaikelių draugi
jėlės nariai išpildė gražiai 
margumynų programą. Prie 
surengimo to vakaro ir pro
gramo. ir išniekinimo vaiku
čiu. daug darbo padėjo p-lė 
M. Jankauskiutė. Ji labai 
gražiai, su didžiausiu pasi
šventimu. darbuojasi ir mo
kina vaikučius.

Išsibaigus programų i, pa
sirodė ir Kalėdų Diedukas su 
krepšiu. Vaikučiai vienas po 
kitam gavo gražių dovanėlių, 
ir ėjo linksmi i namučius.

Sąjungietėms priklauso 
gailio už suteikimą dovanė
lių vaikučiams, o už margu
mynų programą garbė p-lei 
M. Jankauskiutei, kuri taip 
uoliai ir gražiai darbuojasi 
su vaikučiais.

Kolegijai. T komisiją iš
rinkti šie: Andriejus Pinelis, 
Marijona Kilmoniutė, Pet
ras Morkus, Antanina Sta- 
niuliutė ir Aleksandra Ka
sinskaitė. 1

Toliau nutarė surengti va
karą su krutumais pa veiks
lais Marijonų Kolegijos nau
dai gavėnios metu gavus nuo 
klebono svetainę. Krutamas 
paveikslu.^ parodys Jonas 
Urbonas.

BALIUS
Šv. Jono Ev. BĮ. pašelpi- 

nės draugijos Naujų 1927 
Metų dienoj balius prasidės 
3-čią vai. po piet ir tęsis iki 
12 nakties. Tai kviečiame 
skaitlingiausia sueiti šokt, 
nes žinote, kad minima drau
gija geriausia užganėdina šo
kikus ir dabar turim paėmę 
gerus muzikantus. Tai visi 
į balių---- pradėsim naujus
metus smagiai.

Valdyba

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS

na-

Karys

Lietuvių 
ir Silver 
vietiniai 
“protes-

Kalbėto.įai

SPORTAS
Ketvergo vakare, gruodžio 

30 d. Grand Opera House. 
susikibs du lietuviu ristiku 
už lietuvių čampionatą: Dr. 
Karolis Sarpalius, cliicagie- 
tis ir gerai žinomas Pranas 
Juška, bostonietis. Dauguma 
Juškos draugii kalba, kad 
Juška Sarpalių lengvai ga
lės įveikti. Bet man išrodo, 
kad K. Sarpalius galės leng- *: . ...... .Ir 4.s vai apsidirbti su Juška. Tai

Te). So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR.JVI. V. CASPER
(k^SPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Bostor
Ofsio valanda*:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1 :3O iki r 
ir nuo G Iki 8 vai. vakare. Ofisai 
uždarytas suimtos vakarais ir ne 
dėldieniais. taip-gi seredomis nu< 

12-tos dieną uždarytas

II
Libe^ty 7296. t'

GEORGE H. SHIELDS 1

ADVOKATAS | 

811-812 Old South Building 
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos-’ 9 A. M. iki 5:30 P. M.

GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., Brookline 
Telephone P.egent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisią mokyk
lą ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdien 
nua 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 
mažai sukalbantieji angliškai gali 
kreiptis Įvairiais reikalais pas ma
sę, A. F. Kneižio adresas yra toks: 
308 E. Ninth Si, Tel. Š. B. 1696. t?
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LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. G ALVARISKI
414 Broadway, So. Bęsto

Telephone So. Bos 
s Ofisns atdaras nuo 10 
1 nuo 1:45 iki 5:20 po 
3 iki 9 vakare. Šventą 
? sitarimą.

(GALINAUSKAS)
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A’ >
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Sekmadieniais po ptetij
705 Main St., Montello, Mas 

(Kampas Broad Street) ,

(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas-vyrį, motetų- 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai :‘ultra-violeti-- 
niais spinduliais. kwartz žibu
riu jthenno therepa, ir kitais 
elektro. medikališkats budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 lyte iki 9 vakare

381 WEŠT BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

.Ii ?< 3
VERACKA IR VlšJNSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE) 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadvay

Tel. S. B. 0948

BROCKTON/JMASS
683 No. Mata Street

. TeL Brogkton 7180

: TEL. So. Boston 0506—W.
i LIETUVYS DANTISTAS

A, L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

'(“Keleivio’* name)
Ofiso Varjurooe: nuo 9 Iki 12, n» 
x:80 Iki 6 ir nuo 6:90 iki 9 vakare 
Seredomia nuo 9 Iki 12 vaL
Suba tomis nuo 9 iki 6 vak. Nedi 
įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti

i

Street

KOMUNISTŲ “PRAKAL
BOS”

Gruodžio 26 d. 
Salėj, kampas E 
Sts., So. Boston'i'. 
komunistai turėjo 
to” prakalbas,
buvo Mizara ir Plepys. Vis
gi galima komunistams duo
ti nors maža kreditą, nes mo- 
ka iš sandariečii] ir soeijalis- 
tų išvilioti “kvoderių" ir 
pusdolerių. Dabar komunis
tai pradėjo jų buvusią val
džią girti. Todėl s-riečiai su 
socialistais sudėjo $23.(M) o 
komunistai 81c. Plepys kal- 
liėjo 31/* minutas ir sake: 
“Jūs mano visi pažįstat, tai 
aš daugiau nekalbėsiu.”

Mizarą rodė nuo estrados 
“New York Times" su Sme
tonos paveiksiu ir sakė, būk 
tai šiandieninis laikraštis ir 
būk tai labai palankus len
kams straipsnis. Bet aš per
žiūrėjau viršminėtos dienos 
N. Y. “Times” ir neradau 
Smetonos paveikslo. Tai mat 
kokie jie informatoriai tėra.

Ten įniręs

:on 7180
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DIDELIS METINIS IŠPARDAVIMAS
TĖMYK MŪSŲ IŠDĖLIOJIMĄ LANGUOSE ŠIĄ IR 

KITĄ SAVAITĘ
NUPIGINTA KIEKVIENAME DEPARTMENTE

Tobulos Neponset Karpetos, Patraukiančios Spalvos

6x9___________ $4.95 7’6x9 __________ $5.95
9x10’6_________$8.45 9x12 __________ $9.45

IR ŠIMTAI KITŲ DIDELIŲ BARGENŲ

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

Telefonas: South Boston 4768

DR. BALABAN
GYDYTOJAS Iš RUSUOS

CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMt
351 Dorchester Street 

So. Boston, arti Andrew Sq

I 

I

Ofiso Telefonas Unfversitv 8831-V 
Rezidencijos Tel. Unlversity 8831-)

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamnotojas 
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE, MASS.

ketvergo vakare galima bus 
pamatyti, kuris gaus čampio- 
nato diržą.

METINIS SUSIRINKIMAS

Draugystės D. L. K. Keis
tučio atsibus metinis susirin
kimas nedėlioj, 2 dieną sau
sio, 1927 m. po No. 694 
AVasbington Street, Boston, 
Mass. Prasidės 2-rą valau- 
dą po pietų. Ant šio susirin
kimo kiekvienas narys priva
lo ateiti, nes svarbiausi rei
kalai reikės apsvarstyti, tai
pogi tą dieną visi nauji Da
riai bus priimami tiktai už 
pusę įstojimo, todelpąmnau* 
dokite visi gera progai ir ra- 
sykitės koskaitl i ngiausia 
prie šios draugijos, nes šioji 
draugija kiekvienam sergan
čiam nariui ligos pašelpos iš
moka $7.00 j savaitę, o nariui 
pasimirus išmokama posmer- 
tinė $200.00, todėl apsisvarsr 
tę rašvkitčs, nes sveikiems

Reporteris

KATRAS GREIČIAUSIA
PAILSO

Gruodžio 26 d; Bostono ir 
apylinkėse atsirado visai ne
tikėtai daug sniego. Tai V. 
A. Tenkinas, T. P. Greviškis 
ir Dr. K. Kapočius sumanė 
tiek toli eiti iki muštos snig
ti. Pradėjo savo kelionę a

KAST SIXTH ST., SO. BOSTON

Retai Pasitaiką Barganai

Storas su dviem kambariais už
pakaly ir 3 Šeimynos. 2 jx> penkis 
kambarius ir 1 keturiais kam’na- 
Bais ir drt nartmi po f šeimyną. 
Iteądos atneša $1692 į metus, 

lengvoms išlygoms.
’ $450 SOUTH BOSTONE

* i *

pie 1:30 po pietų nuo St lTRtlW6“8HttknnBKO' I 

e-daeimynų ntedinis namas,po^-4-4 S 
kambarius; Likusius ant lengvu S 
išKgų. ’ > >

* « Š
DRAPANŲ KRAUTUVĖ S

CamlridM biznis išdirbtas apie 20 metų. Parsiduoda x
'pigiai ir turit lengvų išlygų. Kneipkkes pas: v

A J KUPSTIS '
332 WB8T BBO ADWAY SOUTH BOSTON, MASS. į

So. Boston 1662 arba 1373 I

...AfffiTžlDAHAVlčIAUS
SaušiotB 1927 n.

RUS HALL
St., Cambridge

[Tel. N’orvood 1503

E. V. WARABOW & CO
(WRUBLTAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
r IR BALSAMUOTOJAS
I \

1179 WASHINGTON STRUT
Norvrood,

■-? 4 . J£*hB -.4 ?

ir 'Br<wuiwav»! ^Paaieke
chesterį, apie antrą vai. Čia 
kompanija padidėjo su F. A. 
Zalieckin ir padarė apie 15 
myjųu kelio. Ant ^ųelaimės 
austėjjDYŠiiigę ir ApiiŽiūrėję 
pamate, kad vienAs draugas 
fLingęą. Atspėkite katras? 

tAAtMnfen; T. P. Greviskis.
VeTiksėlis

40 Pr
Pradžia 3 vai. po pietų 

šiame koncerte dalyvaus-j r 
kiti solmtai. Visus kviečia - 

Rengėjai j


