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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI 
DARBININKAI VIENYKITĖS!

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ
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x Gandai apie Lietuvių de

VĖL APIE LIETUVJŲ-LEN- 
KŲ DERYBAS

VARŠUVA. — Lenkija ir 
. Lietuva abi būdamos sunkio

se ekonominėse sąlygose pra
dėjo aiškius žingsnius prie 
derybų.

%
Dar prieš perversmą Lie

tuvoj Vilniaus majoras buvo 
Varšuvoj ir matėsi su Pil
sudskiu ir sū užsienio reika
lų ministeriu Zalieckiu. Ta 
majoro kelionė buvo sąryšy- 
je su būsimomis derybomis 
su Lietuva. Bet perversmas 
Lietuvoj tų derybų pradėji- 
mą sutrukdė ir reikėjo lauk
ti naujosios valdžios nusista
tymo pareiškimo.

Lietuva verčia i taika su
v *- •

- Lenkija Lietuvos sunki eko
nominė padėtis, nes jei ne
silaikys su -Lenkija, tai pa
teks didelėn yokietijos pri- 
gulmvbėn. Yra spėjama, kad 
būsią einama prie Įsteigimo 
Vilnijoje Įenkų-lietuvių val
džią. Vilnijoj tada turėtų 
tam tikri) teisių ‘ Lietuva ir 
Lenkija.. s'

LENKIJOJ SUAREŠTUOTA 
1,000 ŽMONIŲ

VARŠUVA. — Į trumpą 
laiką visoje Lenkijoje tapo
suareštuota 1,000 su viršum 
žmonių. Daugelyje miestų 
buvo daromos didžios kratos. 
Šimtai žmonių pabėgo užsie
nin, kai toji ablava prasidė
jo. ' .

Tos kratos ir areštai buvo 
darojni’ komunistų ieškant. 
Visuomenė kurstoma prieš 
komunistus ir sujaudinta 
tais areštais Varšuvoj darė 
manifestacijas ir reikalavo 
valdžios“išvyti Rusijos am
basadorių iš Maskvos.

Apskirtai dabar Lenkijoj 
eina ablava ant visų kairiųjų, 
tautinių mažumų ir komu
nistų. . '
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Suv. Valstijų karo laivas Richmond. Jisgfr^ čia liuoduo jamas ir gatavijamas plauki
mui į Nikaraguos pakrantes.

KARO JĖGOS KYNUON

Kalkutoj, Indijoj, Angli
jos valdžia pasisamdė du pa- 
sažieriniu laivu gabenti ka
reivių Kvnijon. Iš pačios 
Anglijos 1,000 kareivių laivu 
Minnesota išplaukė Kvnijon. 
Be to prirengta 3 pėstininku 
batalijonai. kurie bile valan
da gali būt sodinami i laivus 
ir gabenami Kvnijon.

■W.
ŽYDAI KIMBA Į AMATUS 

IR ŪKIUS .

NEW YOttK. — Žydę ar- 
ganizaeija vadinama Amer- 
ican Ort paskelbė apie-savo 
darbuotę žydų tarpe Rusijoj, 
Lenkijoj, Rumunijoj ir L.iėr 
tuvoj. Toji organiząęjja 
bando užinteresuoti žydu£ 
sakytose šalyse amatais ir if- 
kiais. Tam reikalui steigia
mos mokyklos. V i sose pami
nėtose šalyse amatinėse mo- 
kvklose mokėsi 6,000 vaiku 
ir vaikinų. -Mokoma buvo 24 
amatai. Daugiausia moki
nosi rūbsiuvystės, kalvystes 
i r dailydystės. Kursas tęsia
si nuo 3 mėnesių iki metų 
Per tą laiką vaikinas

romo

NAUJOS MALDOS

Lontfon.—Anglikonų vys
kupų konferenciją, nutarė 
pakeisti maldas ir jas pada
rė labiau panašias į katalikų 
maldas. Tos maldos dabar 
spausdinamos ir jos bus di
desnėj konferencijoj ap
svarstytos. Toji konferenci
ja įvyks vas. 7 d. Jei toji 
konferenieja- patvirtvs .pa
keistas maldas, tai jos bus 
perduotos parlamentui ir ga
lop karaliui pasirašyti.

Tuo tarpu Sanhajuje, kur 
yra didžiausialeuropiečių ko

lonija, su vargu atsilaikoma 
prieš kyniečiifc. Svetimša
liai vyrai pasidavė liuosno- 
riais ir padvigubino polici
nes jėgas. Stiprios jėgos lai
komos biznio (tistriktųose:

w i •
*Sanhajuje buvo sustreika

vę 5,000 tarmVajų darbinin
kų. Jų reikalavimai buvo 
išpildyfįA-T^ ti Savo la

POLICISTĄ NUGĄSDINO 
GYVATĖ

LINDENW00D, N. j. — 
Vąjkas pakelėje pamatė, laz
delę ir ją paėmė. Bet toji 
lazdele sujudėjo: Vaikas pa
žiūrėjo, kad beturįs nuo šal- 
čo sustingusią‘gyvatę. Jis ją 
metė į. policisto būdą ir nubė
go. Polieistas bėgo iš būdos 
ir ant gatve.s būdamas trofi
ką kmH^oliavo; kol iš būdos 
—T - •

. ' . *r
NELAIMĖ CIRKE

STUTTGART, Vokietija. 
— Laike vaidinimo griuvo 
cirkas. Sužeista 53 žmonės.

Nelaime ant gele
žinkelio

PAILGINO AMŽIŲ

prie atsargumo.

Širdies ligos šių

v •

• tai iš to daro didelį biznį.

teisinti, nors jų žiaurumai

KIEK PAGAVO ŽUVIES
Kanados žvejybos depart- 

mentas skelbia, kad pernai 
Kanados žvejai žuvies paga
vo už $21,781,995. _

SUSTREIKAVO
NEWITAVKN. Ct. —Su 

streikavo 38 tąxi-cab draive 
riai. Reikalauja pakelti ai 
gas ant 5 nuoš.

žiaurumus.

depozitų banka turi $6,266,- 
661.69. Tiek turėjo pabai
goje 1926 metų. Ta banka 
Įsteigta 1923 m. ,

DAĖBRiINKŲ BANKAI 
AUGA

ST. LOUIS, Mo. — Uni
jinė telegrafistų banka rodo 
dideli progresą. Per perei-f

Ėxpliozija kasykloj

ikad lenkai pienuoja pulti dąfbrriTnkai 'Jms—raginami 
Rytų Prūsiją.

»

VARDAI

buvo žinių

I I

, , sė 
nusileisti Lietuvos santikių 
pablogėjimas su Rusija. Tuo 
tarpu Lenkija imanti geriau 
sugyventi su Rusija, nes jos 
dabartinis atstovas Maskvoj 
buvęs labai gražiai priimtas. 

(Kaip matote šita žinia 
atėjus iš Varšuvos. Jos ver- 

sąi nesenai 
:ija 

Vilnijoj didina karo jei s ir 
Lietuva buvo susirūpinu^ ar 
lenkai neketina pulti Lietu
vą. Taigi tos dvi žinios vie
na kitai prieštarauja).

tė nežinom

’ DEGTINĖ VAISTAMS
’ * y

WASHINGTON. — Med
icinai . - Liquor korporacija 
skelbia, kad’ per metus rei
kėsią vaistams išdirbti JO 
milijonų galionų degtinės. 
Dabar gerosios degtinės vais
tams teišperkama 3 milijp- 
nai galionų, bet pripažįsta
ma, kad daugelis vaistams 
perkasimu) bootlegerųi. To
dėl reikėsią palengvinti gavi
mų vaistams gerosios degti
nės. * -

PER CIGARETĄ

MONTREAL. - Nesenai 
kilęs teatre gaisras nusinešė 
apie 80"žmogiškų aukų. Dau
gumoje žuvo vaikai. Susek- 
ta, kad toji baisi nelaimė ki
lo per cigarete). .

DAUGIAU RŪPINSIS 
SAUGUMU

NEW YORK. — Metalo 
pramonininkai pasiryžo rū
pintis darbininkų saugumu

PRŪSAI BIJO LENKŲ

KARALIAUČIUS—Ry
ti) Prūsijos patriotinės orga
nizacijos ėmė leisti žinias a- 
pie pavojų Rytų Prūsijai iš 
lenku pusės. Lenkija.reika
lauja, kad. Rytų Prūsijoj 
būtų išnaikintos tvirtovės. Iš 
to. rytprūsiai- daro išvadą,

Į
NAUJI BOLŠEVIKŲ

/J (

Rusijoj prasimanyta keis
ti vardai. Bolševikai pavyz
džiui savo mergaites pavadi
na Komunistą, Proletarija, 
Industrija, Staliną, Libera- 
tairt.p.

IŠVAŽIAVO KYNUON
Neapolyje sėdo laivan 

apaštališkas delegatas Kyni- 
jai. Dėl didelių neramumų 
Kvnijoj jo darbuotė ten bus 
apsunkinta.

dirbtuvėse. Metalo dirbtu
vėse atsitinka nelaimių dau
giau. negu bile kurioje kito
je pramonėje. Šiame mieste 
metalo pramonėse kas dirba
moje dienoje sužeidimų bū
na po 60.' Pernai tame mies/ 
te metalo dirbtuvėse žuvimų 
buvo 59, o sužeidimų 18,000. 
Kad šitas nelaimes sumaži
nus, bus daroma didesni sau
gumo prietaisai ir teipgi

gai minėjo. Ant Nankino ke
lio policistai. buvo užpuolę 
riaušininkus ir 50 kyniečių 
buvo sužeista. Poįicistų tar
pe sužeista buvo 12.

Laimėjusieji streikininkai 
parodavo su griausmingais 
benais ir spragučiūis. Tuo 
tarpu elektros -stotis buvo 
^įkirsta ir tramvajai negalė
jo eiti. Tada laivo pašaukti 
policijos rezervai su kulkos
vydžiais. Tai '5.000 riauši
ninkų išsisklaidė.

Kyniečių- nusistatymas 
prieš svetimšalius didėja, o 
svetimos valstybes, ypač An
glija, didina Kvnijoj sayo 
jėgas. Tokiu būriu einama 
prie didelių susirėmimų.

WĘLLAND, Ont. — Du 
prekiniu traukiniu susikūlė 
4r užsidegė. 12 vagonų sude
gė. Niekas nebuvo nei su- r- >-■ .-'tT

žeistas, nei užmuštas. T

------------------- ----------------—
SPROGO SANDĖLIS

LEIPZIG, Vokietija. — 
Sprogo amunicijos sandėlis. 
Niekas nebuvo-sužeistas nei 
užnni

8 SUŽEISTI KASYKLOJ

WILKES-BARRE, Pa.— 
c

Peąch Orcbard kasykloj iš
tiko ekspliozija. Sužeista $ 

darbininkai. Du sužeisti mir
tinai. -• ‘ ’ •

RODO CARŲ BAISUMUS

Maskvoj atsidarė paveiks
lų paroda. Paveikslai vaiz
duoja carų baišūmus. Rodo
ma, kaip carai žvėriškai slo
pindavo maištus. Rodo ka
zokus puolančius beginklius 
miesto darbininkus, rodo ga- 
Ip.bijimuS, sodiečius pasiprie
šinusius. su lazdomis nuo ap
siginklavusių kazokų.

Tą parodą bolševikai su
rengė propagandai. Jie nori 

, savo žiaurumus bent kiek pa-

PALIKO $20,000,000
DETROIT, Mich.—’.Tohn 

Kelsey,. kurs turėjo pradėti 
dirbti nuo 11 m. amžiaus, 
mirdamas paliko $20.000.- 
000. Jisai taip jaunas pra
dėjo dirbti dėlto, kad turė
jo savo motinai pagelbėt i. Ji
sai iš pradžios* uždirbdavo 
tik po $1.00 savaitėje. Mirė daug sykių baisesni už carų 
sulaukęs 61 m. amžiaus.

AVASIIINGTON. — Gar
susis Suv. Valstijų chirurgai 
George David Stewart pa
reiškė, kad per pastaruosius 
25 metus žmogaus amžius pa
ilgėjo ant 10 metų. Toks 
žingsnis padarytas gelbėji-. 
mu vaikų gyvasčių. Seniau 
vaikų tarpe būdavo didelis 
mirtingumas. Dabar tas 
vaiki) mirtingumas sumažin
tas geresniu kūdikių ir vaikų 
prižiūrėjimiU-Todel viduti■» 
niškai žmonių amžius pailgė- 

DidžiausiM šios gadynės 
o Jlnrurgas Ste
igies ligos. Su- 
n nuo jokios ki-

jo. 
rykštę sako 
\Yart, yra ši 
augujdeji-iK 
tos ligos tiek nekenčia, kaip 
nuo širdies ligų. • Širdies li
gos šiais laikais du sykiu 
daugiau žmonių pakerta, ne-

KAIP ALGOS PAKILO
CHICAGO.' — Rakandų 

darbininkai nėra organizuo
ti, bet jų algos kilo taip, kaip 
retoje pramonėje. Nuo 1915 
iki 1922 m. algos pakilo 250 
nuoš. Tas apsireiškimas iš
siaiškina, kad truko išsilavi
nusių toje pramonėje meis
trų. Kur reikalavimas di
delis, ten ir algos geros.

«
, ŽUVO 11 ŽMONIŲ

TAYLOR, Tex. — Bavlor 
universiteto basketball ty- 
ifias važiavo busu į kita mirs- 
tą žaisti. Jam važiuojant 
per geležinkelį, užvažiavo 
ant jo traukinys. Vienuo
lika studentų žuvo vietoj, o 
12 buvo sužeista.

z

KANADOS GIRTAS BIZNIS 

 

SU SUV. VALSTIJOMIS 
AVASHINGTON. — Pro- 

hibieijos priešininkai pa
nkeli)?. kad pereitais (1926) 
metais iš Kanados į Suv. 
Valstijas svaigalų importuo,- 
ta už $25.000.000.

nesuimavisij 
čių pastoti mokytis. Tode 
Amerikos žydai ketina dau
giau sukelti kapitalo, kad 
padauginti tokių mokyklų 
skaičiiū Įsteigtosios mokyk- 
los nėra laikinos, bet pasto
vios. Tokių mokyklų esą 
Rusijoj', Francijoj, Rumuni
joj. Lietuvoj ir Latvijoj. Žy
dai roginatni kibti ne vien ą 
amatus, bet ir į ūkius. Tam 
tikslui jie vra Įsteigę ftkic 
šakį) mokvklų. PavĄ’zdm- 
guose ūkiuose mokinami pie
nini nkystės. pankštininkys 
tės. dafžiiūnkvstės..sodninin 
kystės ir t? t. •

» -

BANDYS SUORGANIZUOTj

ST. PETERSBURG, Fla 
— Amerikos Darbo Fedtera 
ei j a padarė padavadijimtt1 
suorganizuoti šio miesto au 
tomobilinius darbininkus.

■■ --

- AMERIKONŲ DIVORSAI 
PARYŽIUJE

PARYŽIUS. —Ameriko
nai Įprato čionai divorsus 
imti. Tn divorsu čionai kas-* *
,met daugiau duodami^ 1925 
m. yra perskirta 120 poni. 
1926 m. perskirta apie 200 
poni. Amerikonai-nuvyksta 
Franci joj good time’o ieško
ti ir baigia divorsais. Kaiku-

NUSKENDO DU LAIVU
Juodosiose jūrėse nusken-

I

do du turku laivu. Su vienu
laivu žiivo 16 žmonių, o kito

gu vėžys. Širdies ligų prie- laivo žuvusių žmonių skai- rion-poros tyčia ten vykMą 
žastimi yra daugiausia rūky- čiųs nežinomas. Laivai-žuvo skirtis. .Paryžiaus advoka- 
ma«. • - • dcFaudros.

• _____________ - t

~KODEL SUSIVĖLAVOME 

"Darbininko” skaitytojaiga 
sunekantrailb, kai negavo lai 
ku šį numeri. Dėl svarbio 
priežasties susivėlinome. Skai 
tytojai privalo atsiminti, kai 
"Darbininko” darbininkam 
taip rūpi laikraštį išleisti laike 
kaip skaitytojams jį gauti
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ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS

VARGINGAS GYVENIMAS

d sakė

bo inspektorių mes taip pat 
nieko nežinome 
demokratiškas.

APSIŠVIETUSIŲ 
DARBAI

PAIN-EXPELLER
Iregistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvinimui rcumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų, muskulų.

35c.—vaistinėse—70c.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės”' Administracija Jurbarke

Naminis cukraus dirbimas ant Filipinų Salų. Filipinų S alos yra Suv. Valstijų globoje

NAUJAS TAUTININKŲ 
FRAKCIJOJ ATSTOVAS 

SEIME' •
Daugybe paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai,-mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
*2 dok, pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį.

apimtas nuodėmių?’ (Išminties

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tų pačių vietų kur 
skauda! • .

Trynk, trynk, trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

Darbininkas be L. D. S. su
klups, o L.* D. S. be darbinin
ko apmirs. Tad, darbininkas 
privalo dėtis prie L. D. S., o 
L. D.' S. aprūpįš darbininko rei
kalavimas. '

ĮTARTINAS susirin 
RIMAS

F
Komendantūros Žiniomis, 

. gruodžio 25 d. vakare -tarp 
' H įšr III forto, Kaune, i vy- 
j. ko slaptas Įtariamų asmenų 

susirinkimas. Nuvvkus ta- .4-£7' J . *
r čiau patruliams į nusikalt i- 
Lmo yįetą susirinkimo jau ne- 
| rasta. Tų patį vakarą du 
. -svambaus susirinkimo daly- 

viat buvo suimti Naugardiš- 
kjo-:: sodžiuj pas ūkininką 
Baltrų Pabalį, kurio namuos 
būvio daromas be leidimo’ va
karėlis.

ŠVENTAS KRISTOFORAS Į
7.x vokiečiu hfilbos vertė .1. Masionis.

x^. .1 i-------------------------~ ■ • ■■■ 1 -

Žinios iš Lietuvos Išmintis neiškyla piktoj sie
kiat 8<Hnab4^jrir negyvena kūne, kuris yra

.r<~ .
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liečiančiu būsi- 
Seimą, ■ malonėkite 

sekančiu antrašu: 
K. Taškūnas, STSt. 
Avemic. Norvvood,

“Beskaitydami gerus raš.- 
tus žmonės, bus susipratę 
katalikai, geri tėvynės sunūs, 
kurie saVO tėvynės meilę pa
rodo ne žodžiais bet dar
bais. ’ ’ (Prof. Dr. A.- Mal i aus- 
kis)

Katalikas, kuris galėda- 
kataHkiškos 

spaudos, neturi teisės vadin
tis geru Bažnvčios vaiku!”

mas ‘neremia

Karalius, gi.kuris jį nuŽĮidė. patrynė aklas 
savb akis sten^uoju krauju ir praregėjo. Po to 
jis įtikėjo ir netnikus^priėmė krikšto- (“Šalt”)

k o s V l m
SOy paeinanti nuo

n persalimų— . Į savo
“Ty/ —yra greitai pa- a-------------—

\ \ lengvinami, naudo- /a B j; —y**
y X—** J f w#/’ant stebėtinai gėrį Zr ifilJfTJj

ANCHOR BRANDI
-N/;gr€OUGHSYRUP U
/r La b a i sukencentruoti ! g
. vaistai, kurių tik mažai GS i g§lW|
f imant pasiekia pačias kosulio' W ' «L

- _ gilumas. Kaina 60c. už bonkį’ Aį • 
Vaistinėse ar stačiai iš / Ą ! Agi/*

F. AD. RICHTER & CO. W 3 JSS
Berry &. So. Sth Sis. Brooklyn. N. Y. Zk , j

10 litų, o užsa
kydami savo gi utinėms Lietuvoje siųskite po 8 lu 
ius metams.

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.

Kitose kolonijose prakalbo: 
vyks vėliau.

Į* darbą, visi.

1 ‘ Darbo, dulkės. yra vertes 
ros už brangiausią pudrą.’ 
(Meidani)

Kadangi riaušių 30 (L į- 
yvksta L. Vyčii* -ST. Y. ir N. 
J. apskr. seimas, Newark. N. 
X, kurio posėdžiai gali užsi
traukti ilgai, be to po seimo' 
rengiama kokia - pramoga, 
tad^ studentų.seimo šailkiino 
inieiaty vosd|omisija savo ]x>- 
sė'dyy sausio 12 d. Earl Hali. 
Coliimbia iSfiversiĮy nųįar'ė 

v N. Y. ir N. J. Studentų visuo- 
\ tina šėrime šaukti sausio 29 d.

\ 2 vai-, po pięt. antrame aukš
te, Lietuvių Laisvės salėje, 
209-271 Seeond.Str.. Eliza- 
beth^N. J. Po posėdžių,vi
si seimo dalyviai turės -pro
gos daly vaut i Studentų K1 fi
lio Neo-Liihuania baliuje ir 

'žiūrėti vaidinimo veltui.
Visi lietuviai ir lietuvai

tės universitetų, kolegijų ir 
Tligh School studentai^taip
gi ir nrijaučiantieji aliumini 
šiuo'Kviečiami yra dalyvau
ti šiame seime. Gana snaus- 

- ti. gana slapstytis, sujuski- 
mt‘, sukluskime, pas i rodvku. 
me'lietnviai esą ir. dirbkime 
lietuvių visuomenei.

Iniciatyvos komisija

.Toks seimas, negali turėti 
gerų pasekmių be tam tikro 
prisirengimo. Tą gerai su
prato Komisija ir iš savo pu
sės daro viską, ką gali. Bet 
ir iš pusės visuomenės yra 
lygiai reikalingas. Todėl 
Komisi ja kviečia visas N. A. 
Katalikų organizacijas:

L įslinkti—daug - GYVŲ, 
VEIKLIU delegatų. Kiek
viena draugija, kuopa ar 
ratelis gali siųstŲ delegatų 
kiek nori. Prašoma duoti 
delegatams mandatus, kad 
nereikėtų seime gaišinti lai
ko klausinėjant. . kas kokią 
organizae4ją_atstovauja.

2. Pagaminti kuodaugiaii- 
! šia Įnešimų. Reikia atsimin
ei, - kad seimas ’ šaukiama

< Didžioje Britanijoje: Metams 12 silingu^pusei „ 
metų 6 šilingai; 3 mėir.3 šilingai ir (Irenai.

Amerikoje: Metam? $3.0(1, pusei.-metų $1.50^, 
3 mėn. 90 centų. ' . ‘ , /

Lietuvoje f'MČThms 24, litai, pusei rnetų-12 litų, 
( w3 inen.7-litai.

Redakcijų sir Administracijos antrašas: “Šeirių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgov, S. S. Scot*

i landė - • . . '' /

_ Paskutiniame N*. A. Fede- _ A >• » - _.
racijos Apskriejo, suvažiavi
me nutaria šaukti vasario 
22-rą dieną (VTasliington 
Day)’ N. A. Katalikų orga
nizacijų^ Seimą ^Bostone. 
Tam tikslui išrinkta komisi
ja su teise kooptacijos. Dar 
bar i šią komisiją Įeina: 
Kun. K. Urbonavičius, Kun. 
J. Ši’ag'ždys, Kun. KLVasvs, 
Kun. P. Juras, Kun. V. K. 
Taškūnas. V. Kudirka, J. 
Verseckas, . J, Jaruša, J. 
Daugelevičius. J. Trainavi- 
čius ir P. Skeivvs.

— "ŽVAIGŽDĮ”-.: ___
“Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną karią Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų Į svarbiausius skaitytoji^klau^ 
simiis.. ’ .

“Žvaigždė” duoda ir daug_žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijomerių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
it. irtt. < ' s U

u Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa- 
švęstas laikraštis. Ja-.leidžia Tėvai Jėzuitai ■ 
Kaune, y - T

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

“Žvaigždės kaina metams

aMFaBELV M I
t-f ,• U I

Gabiausias arkliukas (pony) Kalifornijoj, Los Angelas 
mifeste. Jis kojas taip sudeda, kaip jo* jaunas ponas.

"IšEIViy DRAUGI
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
JŠofna kuTAienų šeštadienį, tarnauja JfetlK 
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje. — > —.

• v

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS“-talpina įvairias\a- 
pysakas. feljetonus. Įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus* todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis. ’ ■ ? Z

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati;

'z*- NAUJASLATVI^ ' 

'■ KABINETAI •'

Gruodžio 17 d. latvių sei
mui prisistatė -nauja Vyriau- 
svbč. Vvriausvbė sudarvta•J

. socialisto mažumiečio (dėši-
x niojo) Skujenieko. Lle ąia- 

žumiečiu i kalnneta dar įei-
. na kairieji socialdemokratai 

demokratų centras ir naujsR 
kuriai. Savo deklaracijoj 
vyriausvbė tarp kita ko pa- 

jg,'' reiškė 'nurištatymą ankštai 
bendradarbiauti su Lietuva, 
Estiją ir Suomija. Su So- 

E vietų Rusija nauja vyriam 
sybė nusistačiusi sudaryti karpu apėmęs tik apylinkių 
nepuolimo sutartį. Seimas'rajonus, apgyventus Įtąrti- 
vvriausvbei pareiškė pasiti- nais elementais. Pasibaigęs

i PAGALVOK!
•* ” ? *

įdomiausias, pigiausias ir 
gražiausias dienraštis “Rytas” 
< Straipsniai rimčiausjųjų mū
są rašytojų, daug įdomių Lietu
vos ir viso pasaulio žinių

“Ryto” Adresas: Karūnas, 
Ožeškienės g-vė .3, Lithuania.

Karalius ĮK‘pe=jnx’ fįlaktrTigr mirties? Jos= 
• ’ i 1 ' » ' • •

mielai kentėjo dėl savo Viešpaties ir ’jų sielos 
nuskrido.į amžinąją linksmybę.

. Šventą Kristoforą karalius liepė pririšti prie 
dideliaigelcžinnr-stulpo; šis milžinas,-ir tuo sy
kiu pasidavė, iw jis norėjo numirti kankinio 
mirtimi., Ant jo V lr verdančią don ą, liet dan
giškasis Viešpats Kip surėdė, kad- ne tik jam- 
nieko nw>nkenkė. -liet geležis' ir visi ryšiai su-’ 
trūko. Tuomet jį j iri rišo prie stulpo ir šaudė į 
ji strėlonjs. Bet strėles smigdavo j šalį ir jam 
nedarydavo jokio skausmo. Viena gi strėla su
zvimbė oj v, ajisisuko \tgal ir įsmigo karaliui 
akiu.

Tuomet Kristoforas tarė: •
— ^.'Toj. kai jau aš buriu miręs, paimk ma

no kraujo, patrink savo akis ir praregėsi..

/. Karalius, mane.-kad tai esąs pasityčiojimas. 
Sekančią dieną jis liepė Kristoforą nukiirii.rir 
Kristoforu'siela nuskrido pas galingiausi visų 
karalių Karalių, kuriam jis taip meilingai tar
navo. ' . - ■

KAIP GYVENA KOMUNIS
TŲ “ROJUJE”

• f

Pranešama, kad Maskvoj 
pasibaigęs surašinėjimas gy
ventojų,' esančių be jokios 
globos. Jų rasta įvairiausio
se vietose, neišskiriant mėš- 

iLUvnų, kur buvo padaryti tam 
tikri.urvai: 20 neglobojamų- 

i jų buvo rasta kanalizaciniuo
se vamzdžiuose. Surašymo 
metu j klausimą apie verslą 
dauguma neglobojamųjų at
sakė : verčiuosi-vagystėmis.

Leningrade surašymas tuo.

r : * • -
• _______ . ________ ' ' ' - J, - « fl, - S

* -^nimerataiteąMų. <
Pristatant į napiųs ‘ mętsh&* 

62T1L, mėnesiui
Siunčiant paštu metams 50 ± 

lt:, mėnesiui 5 litai. r
Užsieniuose* tnėtams 100 litų*? 

mėnesiui iū litų (Vokietijai^ 
Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas)..

Tai taręs, prilenkė jis savo mažutėlėmis ran
kelėmis nešiko galvą prie vandens ir tarė:

v-t————AšLrikštiju ta ve va r.dan Tėvo, Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios. Ligi šioliai tu vadinaisi"Ofe- 

. i u, ,1x4*11110 šios valandos tu turi vadintis K-ris- 
- tofeni. O kad th gerinus pažintum mano galylię.

. . ; įkišk Į žemę savo lazdą, ji pražydės ir atneš vai
sius. I*o to jis- išnykę

• - •■ ’ w . * ' ■ J

■ ~ ‘ĮYanduo vėl nupuolė ir ()ferasx kuris jau da-
, )>ar vadinosi Kristoffru arba Kristoforu, išbrido” 

ant kranto, o jo širdis buvo pripildyta džiaugs
imi ir padėka už suteiktą Viešpaties malonę. Jis 
įsodino ant kranto savo lazdą ir nuėjo pasilsėti. 
Kada rvto meta dirstelėjo ton vieton, kur buvo 

TOj^iwtodim^saxaJazda. ji per iiaktrbuvo išaugusi 
, . Ųdidelį medį, pražydi jusi ji: atnešusi va^u&

Kristoforas įiamatė dideli steJiTiklą ir jo meilė 
ir ištikimybe taip pasidavė <lidelėz kad jis sau 
manė: ' • .

Šita mano tarnyste Vraman periengva; de! 
■ąavo Viešpaties ir Karaliaus aš galiu didžiausius 

< siinkumiis pakelti. — Jis apleido savo trobelę ir 
dar karią iškeliavę į pasaulį prisižiūrėti, ką jis 
galūtii dėl Kristaus naudingesnio ir geresnio pa
daryti.

Jis atkeliavo i viėną Graikijos miestą, kuria- 
; me buvo labai persekiojami krikščiohvs^ Bet jis 

nemokėjo jų kalbos r jis nuli ūdb<*ka<l negales jų 
paguosti. Todėl prašė Dievą,’, kad jam suteildų 

. savo pagalbą.- Afejo angelas, palietė įo lūpas ir k 
nuo tos valąpdos jis galėjo-graikiškai kalbėti.

Tuomet jis nuėjo pas krikščionis, kurie .tu*’ 
_ . .rėjo būti nnkankinji ir.jiems meilingai kalbėjo.^ 

kad jie viską kantriai dėl Kristaus |xmieštų. 
Tas labai Įpykino budelius—darnus. Vienas iš 

' pykčio taip įniršo, kad pakilęs laiptais aukš- 
. fyn, kirto tam didžiai šventam vyrui per veidą.

Bet Kristoforas pasiliko visai ramus ir tarė:
— Aš tave po kojomis galėčiau sumindžioti, 

h-t dėl Dievo hx*ilės aš tau nieko nedarau. y 
X „ Ir jis įkišo f žemę savo lūzdą ir širdyje prašė

tam, kad bendrai apsvars
čius, kokius “priešus turime,• ♦ 
ai- tinkamai su jais kovoja
me, kpkie yra trūkumai pas 
mus pačius, kas yra taisyti
na, kas naujo reikėtų nu
veikti, kaip tai ivykdinti ir 
t. t. Rinkdami delegatus a- 
pie tai pasvarstykite ir, išne
šę tam tikras rezoliucijas, 
priduokite jas sęįmni-per--sa
vo delegatus, arba, jei nega
lima bus prisiųsti delegatų į 
seimą, pasiųskite jas žemiau 
paduotu antrašu kaipo Įneši
mus i seimą.

Ligšiol Seimo Rengimo 
Komisija yra įtraukusi į die
notvarkę sekančius punktus: 
1. Mūsų organizacijos, 2» 
Lietuvos politikos klausimai, 
3. Spaudos klausimas, 4. Mū
sų jaunimas, 5. Mūsų bendr 
ras frontas, 6. Įnešimų ko
misijos raportas ir 7. Nauji 
sumanymais _______

Jei kas turi naujų idėjų ar 
sumanymų 
inąjl 
kreiptis 
R e v. V. 

j George
Mass. •

Visi Į 'durim! Uoliai, rim
tai!

Seimo Rengimo Komisija
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Antradienis, Sausio 25 d., 1227

PRENUMERATOS KAINA
Metams ............... .*............................... $4.50
Boston’e ir apylinkėse ................. $4..>
Jžsieny .......................  $5.5

SUBSCRIPTION RATES:
tearly ................................................. .$4.50
Boston and suburbs .......................$4.50
•foreign countries yearly.............. $5.50

“DARBININKAS”
366 West Broadway - ' South Boston, Mass

Telephone South Boston 0620

kRBININKAS
• ' (THE'W0RKER)

Publislied every TUESDAY and FRIDĄ Y 
----------- by-----------

8AINT JOSEPH S LITHtTANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
-Entered as secųnd-class matter Sept 12,1915 at the poet office at Boston, Mass. 

uuder the Act of March 3, 1870"

■“Acceptance for maillng at special rate of postage provided for iu Section 110? 
——— Act of Oetober S. 1917, authorized onJuly 12, 1918”

- Generolas S. Žukauskas kininkų partija irgi, 
paskirtas iš Lietuvos kariuo- Klaipėdos vokiečiai tai}) 
menės inspektoriaus vyriau- put.

' ' Ii-Ii f

SVARBIAUSYS1S DARBAS

• Seimo Rengimo Komisija paskelbė, kad Naujosios Ąng-į 
lijos lietuvių katalikų seimas šiemet Įvyks Washingtono die
noj, vasario 22 d. Tai jau antras tos rūšies seimas toje pat 
dienoje ir toje pat vietoje Įvyks. Pernai buvo Įvykęs šitoksai 
Beimąs.

šisąi Seimas Naujosios Anglijos lietuvių katalikams yra 
šiuo tarpu svarbiausiu dalyku. Seimą šaukti yra nemažas už
simojimas ir todėl veikėjai ir visi uolesnieji darbininkai ir dar
bininkės privalo dabar pečius suremt, kad tas užsimojimas ne
nueitu tuščiomis.

fe.. '

•---Visuomenė gali pasitikėti, kad Seimo dienotvarkė ir visas 
programas bus prideramu rimtumu apdirbtas, nes Seimo Ren
gimo Komisijon ineina mūsų rimčiausieji veikėjai. Reiškia va
dai padarys savo. Reikia dabar, kad eiliniai darbininkai ir 
darbininkės atliktų savo -pareigas. Kad šituo žvilgsniu būtų 
pasisekimas, tai reikia, kad Seimas būtų skaitlingas.

Kadangi Seimas yra šaukiamas didelėje kolonijoje, tai ant 
vietos pavarius smarkią agitaciją, galima būt turėti labai 
skaitlingą Seimą. Bet ne taip pageidaujamo tikslo atsieksime. 
Tikslo atsieksime, kai Seiman susilauksime delegatų bei sve
čių iš kuodidesnio kolonijų skaičiaus. Reikia, kad Seimas bū
tų ištikrųjų Naujosios Anglijos Seimas. Reikia, kad delegatų 
būtų ne vien iš Mašsachusetts valstijos kolonijų,- bet teipgi 
Rhode Island, Connecticut, New Hampshire ir Maine valsti
jos priyalo būt atstovaujamos^ Iš tolimesnių kolonijų žinoma 
nedaug tegali atvykti dėl brangumo kelionės, bet po vieną, du 

. atstovu gali atvykti. Tepasirūpina atsiųsti delegatų Provideri- 
ce’o, Bridgeport’o, Hartford’o, Waterbury’o, Nashuos, Man- 
chester’io, Lewiston’o lietuviai. Netolimosios nuo Bostono, ma
žytės kolonijos lengvai gali atsiųsti delegatų. Tokiose koloni
jose visuomeniškas Veikimas ūienkas tėra, todėl jos tuo labiau 
privalo atsiųsti delegatų, kad paskui ir tose mažose kolonijose 
veikimas padidėtų. - .

Seimo Rengimo Komisija praneša, kad delegatai turėtų 
; . mandatus. Bet reikia atsiminti, kad maloniai Seiman bus Įlei- 

džiami ir svečiai.
Viršuje minėta, kad Seimo Rengimo Komisijon ineina rim- 

į čiausieji mūsų veikėjai ir jie prideramai prirengs Seimui pro
gramą. Iš to neišeina, kad nebus vietos įnešimams iš šalies. 
Jungtame savo išmanymus daiktan ir viską persijoję, daryki- 

J- mė paskui nutarimus.
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Įvairenybės iš Lietuvos
KAUNAS, sausio 4.—." 

seniai jums rašiau apie Lie
tuvoje įvykusias permainas. 
Dabar galima prirašyt įvai
rių komentarų — aiškinimų 
begales... bet. parašysiu' tik 
mažą dalį.

■Ne- pilnai pritaria ir duoda savo 
visas pajėgas, kokios tik bus 
reikalaujamos, iš savo pusės 
nestatydami—tuom tarpui— 
jokių reikalavimų ir sąlygų.

Visos kitos krikščionių 
partijos valdžią palaiko. Ū-

siu kariuomenės vadu.z

v-Basta pas komunistus 
daug ginklų, sprogstamosios 
medžiagos ir sąrašai numa
tytų nužudymui asmenų. 
Būk tai iš tų sąrašų matyt.

munistų ir ne socialdemokra
tų mažai būtų telikę. Kuni
gai būtų likę tik 4, apie par
tijų vadus, lyderius tai vi
siems taip krikščionims, taip 
tautininkams numatyta mir
tis.

Visas }x?rversmas būtų į- 
vvkintas Kūčių naktį ir apie 
tai buvusioji valdžia buvusi 
perspėta, bet kodėl jiji nie
kuo nereagavo, tai spėlioja
ma įvairiai: vieni sako, kad 
nereagavo dėlto, kad visi bu
vo lepšes, o kiti sako, kad dėl
to, kad perdaug savimi pasi
tikėdami, tą pavojų skaitė 
labai menku dalyku; o dar 
kiti sako, kad jie pritardami 
komunistų bruzdėjimui tyčia 
laukę įvykdant Lietuvoje' 
socialistų rojaus. Kuris tvir
tinimas teisingesnis, ne ma
no dalykas spręsti, bet įvy
kęs perversmas ant jų užkri
to netikėtai kaip vanagas į 
snaudžiančių kurapkų buri.

Daugelyje vietų įvyko 
naujajai valdžiai manifesta
cijos ir parodos — maršavi- 
mai.

Bendrai imant neužganė
dintų iš jierversnio nesimato. 
Net liaudininkai žada ekono
miniuose klausimuose palai
kyti valdžios pitsę... dau
giau' iš jų ir norėti, negali
ma.

Krikščionys demokratai

Žydai vargu begu palaikys 
— greičiau bus opozicijoje 
dėlto, kad Seinų* jų atstovai 
yra labai kairūs. O šiaip žy
dai, tai tyli ir pageidauja tik 
dviejų dalykų: kad prekybai 

i numažinti, 
iirkad'su Lenkija greičiau 
taiką Įvykdyti, kad galima 
būtų su jais biznis pradėti.

Bet nemanykite, kad jau 
revoliucija būti] baigta.Baig
tai tik pirinasis etapas arba 
■periodas, tai yra revoliucijos 
įvykinimui prirengiamieji 
darbai ir valdžios iš senosios 
perleidimas naujajai. Atlik
ta viskas gana neblogai—net. 
Vokietijos rimti politikai 
pripažįsta kad lietuviai ant
rą dalyką toki padarę ko iš 
jų nesitikėta, (pirmas yra 
Klaipėdos iŠ Francūzų atė
mimas), o antras, tai prisi
rengimas ir paėmimas val
džios gruodžio 17 d. Sako, 
kad ir vokiečiai vargu begu 
būtų sugebėję taip apsiliuob- 
ti. Bendrai imant pripažįs
tama tris dalykus, sugebėji
mą organizuotis, išlaikyt pa
slaptį ir drąsų savęs pasiau- 
kavimą idėjos ar tėvynes rei
kalams.

Savanori:*i organizuojasi... 
tvarkosi... Šauliai taip pat... 
Vilniaus vardas skamba kas 
kart garsiau... kas kart tan
kiau... Patriotinės dainos 
dainuojama... bet kol kas 
vjskąs jjunu ir visi dirba sa
vo darbą. Streikų nėra ir 
būt negali — uždrausta. Be- 
darbiams darbai duodami-ir 
mokama tos pačios kainos, 
ką ir seiliaus, lx*t dabar dar-

bas genaus einasi, darbinin
kai dirba produktingiau.

Komunistai gaudoma nak
timis ir vieni vežami į kon
centracijos logerius į Var
nius, o kiti atiduodami ka
ro teismui. Sakoma, kad at
rasta daug dinamito, bombų 
ir granatų, šautuvų ir kul
kosvydžių net pačiuose Šan
čiuose rasta ar 15 kulkosvy
džių. Ir. sako, kad šautuvai 
ir kulkosvydžiai esi> labai ge
ros konstrukcijos, tokie, ko
kių Lietuvoje nesą. Žinoma, 
aš tų ginklų savo akimis ne
mačiau, tik tą rašau, kąrvisi 
šneka.. .

Dabar valdžia yra stipriose 
rankose ir neramūs piliečiai 
raminami greitai ir griežtai. 
Dėl to visi ir tyli...

Susirinkimai kontroliuo
jami policijos viešos ir poli
tinės, tai kalbos kontroliuo
jamos.. .

Kiekviena valdžia vien 
ginklu paremta yra nestipri, 
dėlto rr dabartinė valdžia tai
kosi prie to, kad įgyti pilną 
tautos pasitikėjimą.. .

Sodžiuje daug yra tokių, 
kurie sako, kad geriausia esą 
būt ii Lietuvai i.š.sirinliti ka
ralių. Ar ta mintis yra pati 
savaimi iškilusi ar keno pa- 
skleist<r^- nežinau, bet ji 
plačiai kartojama — ir visur 
skelbiama, kad reikia griež
tos, stiprios ir teisingos val
džios. kuri žmonių neskriau
stų, kyšių neimtų, prasikal
tėlius skaudžiai ir greiiai 
teistų. Mokesčius sumažin
tų. Sako, kad užlaikymas 
vieno karaliausj)igiau atsei- 
tų negu čielo seimo su dau
gybe išdykaujančių tinginių 
valdininkų.

♦

F. Viralai

Orlaiviai, kaip ir automobiliai privalo turėti laisnius ir 
ženklus. Po dešine yra artistas, kurs nupiešė tą ženklą, o pi 
kaire yra padėjėjas komercijos sekretoriaus oriaivininkystės 
skyriuje.

Bedievių sandariečių šlamš
tai pilni nuodu. Žmogui ueap- 
sipažinusiam su vaistais yra 
pavojinga, nes dėlei nežinojimo 
labai dažnai išgeria ir nuodų. 
Tas pats ir su laikraščiais, ša
linkis nuo bedievių ir nuo jų j 
raštų.

M. IfaijilčlLs

SĖKMĖ

It ijih aulas

ŠIŲ LAIKŲ INKVIZITORIUS

4) Fi.saoliuas žudynes

- "<t

kyniečių pasipriešinimus europiečiams žinių vis gau
siau ateina. Tokių žinių jau nuo senai ėmė ateiti.

Svarbiausias kyniečių pasipriešinimas ėmė apsireikšti pie
tinėj Kynijoj, kur europiečiai, ypač anglai buvo labai Įsistipri
nę. Jie ten turėjo savo kolonijas ir Į tų kolonijų reikalus Kyni
jos vyriausybė negalėjo kištis. Jos buvo autonomiškos, Kyni
jos įstatymai jų nelietė. Tos europiečių kolonijos valdėsi savais 
įstatymais, turėjo savus teismus.

’ Didesnėšės europiečių kolonijos buvo šanhajaus, Hankowo,
Kiungkiango ir kituose pietų Kynijos miestuose, šanhajaus 
mieste yra apie 40,000 svetimšalių. Iš Kiungkiango ir Hanko- 
wo miestų svetimtaučiai, tapo išvaryti. Jų kolonijos užimtos 
sukilusių kyniečių. Pabėgėliai subėgo Į šanhajaus miestą.

Kad atsilaikyti, tai Europos valstybės, turinčios reikalų 
Kynijoj, ėmė ten siųsti savo karo laivus. Ypač Anglija, ture 
dama Kynijoj dideles kolonijas ir vedanti plačią prekybą, rūč 
pinasi apsaugoti savo interesus.

Tuo pat laiku šiaurėje kyniečiai ir gi ima kilti prieš sve- 
Mandžūrijos karininkai rengiasi vyti lauk svetim-

Sk-51

■ B

i
...
\ timšalius. d

.įį' taurius iš Tiensino miesto.
Kynijos valstybė turi sostinę ir Ccntralę valdžią, bet toji

* ' valdžia silpną'autoritetą teturi tolimesnėse provincijose. Dėl
to kyniečių tauta yrą patogumo ir nepatogumo. Nepatogumas, 
kad negali sujungti jėgų ir stipriai pasipriešinti. Patogu dėl
to, kad svetimos valstybės Pekino valdžią spauzdami nieko ne-

1 gali atsiekti ir Pekino vyriausybės negali palaikyti atsakomin- 
.• ga už Įvykius provincijose.

Ar šis dabartinis'lkyhiečių. pasipriešinimas toli sieks, tai 
| dar neaišku. 'Bet galima daleisti, kad kyniečių tauta bunda ir 

daro pastangas nusikratyti svetimšalių išnaudojimo.
• • « * *
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’ Visi, net bolševikų priešai, pripažįsta, jog 
Deržiitškis nebuvo paperkamas, jog jis pilimi at
sidavęs ir ištikimai tarnavęs bolševizmo idėjai. 
Jis laikė sau už gari** nužudvti kiekviena — žv- 
mų ar paprastą pilietį, kurio gyvybė sudarydavo 
kliūtį ar pavojų šiam nejiaprastam socijatistinių 
nesiĮinonių vykinimui. Tariaus ne visados jo 
kraugeriškumas ISfivo b(*ribinis: kartais siigel)ė- 
davo jis savo sužvėrėjusius jausmus suvaldyti. 
Tai p }>avyzdžiui, žinomas yra Deržinskio pasa
kymas tiriam komisarui, kuris Lenino vardu tu-* 
rėjo sužinoti, kodėl “čeką” nesudhuidžia tūlo 
poeto už jo aštrios kritikos žmlžius bolševikų re
voliucijos: “Aš turiu šias keturias silpnybes: ka
va, degtinė, muzika ir poezija...” Mat. kad ir 
žiaurus budelis, n ienok prisisaugojo sukelli pu
blicistų tarp* kovą prieš bolševizmą. Sulig to 
pasirodo, jog savo žiaurumą kartais suvalyda
vo strateginiais nusivokimais.

Kad Deržinskio sąžinė buvo visai atbukusi 
matomi* iš sekančio įvykio. Tvero Vyskupas gin
damasis mm “čekos” įžūlumo susitikęs su Der- 
/inskiu pasakęs jam į akis: “Tamsta esi žiau
rus.. .” I -tai Deržinskis ilgai nemąstydamas'su 
šypsena veide atsake: “O, m*! Aš nesu žiaurus. 
Aš esu vien drąsus:—drąsesnis negu Tamsta, nes 
Tamsta bijaisi Dievo, <raš Dievo nesibijau.. . ”

' 5) įiiuhjnio m-f.lodr.

Plačiai yra pasauliui žinomos pasibaisėtinos 
l?olM*spierro žudynės, kurių jis dąsileido pra
džioje XIX šimtmečio laike Prancūzų revoliuci
jos. /račiaus Deržinskio žudynės ^sulyginamai
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Pralobęs velniškai, gyveno kaip turtuolis.
Pilni tvartui jam gyvulių:
Avių, ir karnų, ir arklių —
Gėrybės tiek, kad sunku aprašyti!
Bet turčiaus būta gi “pirmeivio,” reik sakyti! 
Tatai ir nutarė jis ūkį “reformuoti.”
Ką gali tik parduoti —
Parduoda: galvijus ir arklius — visą, bandą 
Ir superka kiaules, kur tik pamato, randa. 
Pilni tvartai kiaulių ! I r kur tik veidą suki, 
Visur matai vien kiaulės snukį —
Malonu net žiūrėti!.. .
Juk kiaule — gyvulys “neitralis,' negirdėti, 
Kad ką jis “brokytų:” ar pamazgų paduodi. 
Suėda vis, už- tai skaisčiau aruode, — 
Taip turčius mąstę sau.—Bet kas gi dedms lauke ? 
Kas sėja, aria kas ? Iš kur liteliai plaukia? 
Kur kiaulė, pagaliau, sau maisto, peno gauna? 
Sakykite prašau, kas gera iš to buvo? *- ♦-
“Pirmeivis” mūs bankrutijo, sužuvo..
Ir šiandie kažin kur šunims jis šėką piauna...

(“Rytas”)

*

*

I

Vieno dolerio vertės knygų duosime DYKAI visiems prisi
rašiusiems prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir užsimokėju
siems už visus metus arba užsirašiusiems laikrašti “Darbinin
ką” laike skelbiamo mūsų organizacijos vajaus.

baisesnės tai}) skaičiumi, taįp nuožmumu. R<>- 
bespierras viešai nekaltus žmonės skerdė, norė
damas tuo bū(|u patenkinti įtužusios govėdos 
kraugeriškus jausmus. Deržinskis tariaus pana
šiai daryti vengdavo, nes buvo įsitikrinęs, jog’ 
viešos skerdynės revoliucijos priešams duoda 
progos. įrodyti pasauliui jos baisenybes. Tuom 
besivaduodamas Deržinskis visada stengėsi, kad 
bolševizmui nepageidaujamas asmuo dingtų lig 
kad “kamparas” ore... Ir pasirodo, kad Der- 
žinskis tame savo manyitie neklydo’, nes atsiekė 
tikslą: kiekvienas Itolševikų Rosijojf* padoresnis 
žmogus dieną ir naktį bijo ir dreba, nes* nežino, 
kuomet paslapįjuga “čekos” ranka nutvers jį už 
apykaklės ir nutemps į kalėjimą iš kurio reta ku
riam pasiseka grįžti į šį pasaulį...

Tas pasl a j bingumas užlaikomas m* vien žudy
nėse, bet ir kiekvi<*name “čekos'’ žingsnyj!*. I’ats 
Deržinskis “veikdavo” naktimis, ilsėdavosi die- 
įTomis. Jo raštinė buvo mažyčiame kambaryje, 
nežymioj vietoj, kartais net poŽ!*miuose. Egze
kucijos vykinamos naktimis, požemiuose arba už 
mii*sto neapgyventose vietosi*. Nelaimingąsias 
savo aukas “čeką” žudytbfvo revolverio šūviais 
is užpakalio taikant j pakaušį. Revolveriai turi 
Masinio išradimo prietaisą, tai}) kad šovimas vi
sai negirdimas. Kratos ir suėmimai įtūpiamų as
menų paprastai šiai}) daromi.. Kratos dalomos 
nakties metu. Kratai pasibaigus nepaisant, ar 
prasikaltimo įrodymai surandami ar m*. — įta
riamas asmuo gabenamas vietos "čekos” ofisam 
Pavaitojus nuožmiausius būdus prie tardvmo 
“koi it rcvoliuci jon ie rilis” 
Kalėjime

brukamas kalėjimai!, 
neatsižvelgiant j asmenį — vyskupas, 

bajoras, profesorius, karininkas ar paprastas 
darbininkas — kiekvienas suimtasis nurodomas 
is turimų drapanų, gi duodami jam, apsivilkti 
skarmalai, kurių net gatvės valkatas drovisi^ ne-'
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šioti. Paskiau suimtieji išvežami iš miesto į lau
kus arba krūmokšlius. Ten duodama jiems kas
tuvai ir paliepiama kasti duobę. Kuomvi*du<>- 
bū iškasta, tada niekam nesitikint užpakalyje sto
vintieji "čekos” agentai prisiartinę prie nelai
mingųjų žmonių revolverio tyliais šūviais kiek
vieną nudeda vietoje, gi vienas iš budelių tarpo 
kardu nužudytųjų gaT??^ nukapojo. Pagaliatis 
duobėn suverčiami visi lavonai, žemė sulyginama 
ir viskąs baigtą. Tuo tarpu giminės ir draugai 
uužudvlųjų ieško visur, bet surasti negali:—din
go lyg "kamparas*' ore..;.

•'Čekos” vvriausio budelio sumauvmti buvo 
\artojama irgi “tyli giliotina.” Kas tai per zu- 
dynjKuįtankis — paklaus skaitytojai. Kad ir gi
ljotinos vardu vadinasi tas įrankis, tariaus nie
ko panašaus su ja nelx*turi. "Tyli grliotina”— 
i >i popinsiąs ąžuolinis kūjis, kuriuo sudavus 
liolševikij ir komisaru priešininkui į sprandą ta
sai krenta žemėn netekęs sąnnmės. - gi kuomet 
parvirtusiam ant žemės "čekos” budelis antrą 
kartą suduoda per galvą — galvos vietoji* pasi
rodo Meti sutriuškinto kūno, sutrintu kaulii ir 
raudono kraujo Am*! balti} smegenų tašla. lo
kiuose atvejuos!* nužudytu kūnai dęginamt. ir 
ant rytojaus komisarijatas skelbia, kad būk tai 
gatvėje surasti mirusiųjų valkatų lavonai tapo 
sudeginti, štai, kas per žiedeliai iš “laisvės” 
kraštelio, iš socialistinio žemės “rojaus...

6‘) "L'ekofi" knūn saro

Aplamai tariant, bolševiku vadai viešumoje 
visados elgiasi liegalo atsargiai; - net dra|»ahos 
jų niekuom nesiskiria nuotjvaprastu “draugų’’ 
nešiojamu drapanų. Kartais tyčioms jie vilkė
ja m* Cisai Švarius rūbus, kad pri»par«idyti miuįai. 
jog jie tikri "proh'tavai.. Tariaus progai •pa
sitaikius bolŠ!*vikų vadai mėgsta iškilmingumą. 
Jie, mat, žino, jog liaudis mėgsta pamatyti “ga-
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Pas Lietuvos .
Antaną Smetoną

——— # ~

at vykusį draugą, paprašo at- 
maloiiiai sutiko mane-prrim- risėsti ir klausia apie kelionę

4Į<- ■—

J. E. Antanas Smetona

Prezidentą I _ 
netoną |

I
I 
t<

ti Giuodžio 29 d., 12 vai. A- 
pie tai man telefonu pranešė 
jo sekretorius Dr. Bielskus. 
Paskirtu laiku važiuoju. 
Prie rūmų .kaip' paprastai 
stovi du Lietuvos •• kareiviai 
su durtuvais ant šautuvų. 
Žiūrint aplink neradau jokių 
ženklų, kurie parodytų, kad 
dvi savaitės dar nesuėjo kaip 
Čia buvo kitas Prezidentas il
čių atsitiko tas, kas buvo vi
sų Lietuvos mylinčių laukia
ma. Prieškambaryje pasi
tinka mane Prezidento adju
tantas, leitenantas Volušis, 
nuo seniai mano pažįstamas 
kaipo pavyzdingas Lietuvos 
karys ir džentelmanas tikroj 
to žodžio prasmėje. Pasi
sveikinau su juo ir dar kitu 
karininku, kuris ten buvo. 
Adjutantas prašė manęs pa
laukti valandėlę, nes Prezi
dentas tuo tarpu kalbėjosi su 
kitais. Belaukiant kariu ių- 
kai manęs klausinėje"apie 
įmano kelionę ir apie lietu
vius Amerikoje. Visi čia la- 
įai žingeidauja apie Ameri
ka.

Tuo tarpu atėjo I)r. Biels
kus, kuris sekretoriauja jau 
prie trečio Lietuvos 
dento. Jis paprašė 
dar truputį palaukti, 
turįs keletą svarbių

»»

ir Amerikos lietuvius. Sten
giausi jam nupiešti ameri
kiečių ūpą prieš mano išva
žiavimą. Pasakojau jam a- 
pie amerikinių lietuvių pri
sirišimą prięjsavo; gimtojo 
krašto ir jų nuliūdimą išgir
dus apie bolševizmo platijii- 
masi Lietuvoje, apie svetim
taučių mokyklų steigimą ir 
apie kapojimą nagaikomis 
tautiškai nusistačiusių stu
dentų.

“Taip,” atsakė man jisai; 
“Amerikos lietuviai yra tik
ri Lietuvos patriotai. Nekar
tą jie yra parodę savo prisi
rišimą prie Lietuvos dar 
man esant Prezidentu pir
muoju kartu. Atsimenu kaip 
jie man kaipo Tautos Vadui 
siuntė aukas ar tai mūsų gar
bingai kariuomenei, ar prie
glaudoms. ar sušelpimui 
mūši] biednuoinenes. Gauda
vau daug iš jų laišku ir tele
gramų su pasveikinimais ir 
užuojautos žodžiais. Visados 
jaučiau ir jaučiu, kad Ame
rikos lietuviai visados buyo 
ir yra mūsų Tautos 'vaikai. 
Gailiuosi kad aplinkybės ne
leido jiems grižus Lietuvon 
Įsikurti ir pasekmingai prisi
dėti prie mūsų. Alės pasi- 
'stengsime dalykus taip su
tvarkyti, kad. jie galėtu bū-

r
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at-- “Šianoyena mums nėra reikalo verkt.

Čia parodoma New Yorko vengrė Juliska Lovas. 250,000 
žmonių ją pripažino gražiausia vengre Amerikoj. Ji pavadin
ta “Miss Magyar America.” Ji nevartoja kosmetikų.

“Branginkit laika: kiek-O c

viena minuta — siūlė mūsų 
gyvenimo audekle.” (Rieh- 
ard))

Deržinskis 
;, nu<’ visu už- 

nepakeičia-

i

jri

Tar iaus tame žudęs T.

Drezi- 
manęs 
nes jis 
doku- ti Lietuvoje užtikrinti ra

mentų, ant kurių reikalinga niaus gyveninio ir apsaugo
ti nuo išnaudojimo.”

Pranešiau jam, kad šią va
sarą ruošiasi didis skaičius 
vyčių atvažiuoti- atlankyti 
Lietuvą. Prezidento veidas 
nušvito ir jis nudžiugęs man 
užtikrino, kad Lietuva pasi
stengs Vyčius kuogražiau- 
siai priimti. Ponas Prezi
dentas išreiškė* savo pageida
vimą. kačFknodaugiausiai A- 
merikos lietuvių? atvažiuotų

Prezidento parašas. Ątėjo 
laikas. Paprašę manęs eiti 
į sekantį- kambarį. Žengiu 
per slenkstį ir štai atsirandu 
prieš Lietuvos Garbingąjį 

~ Pirmąjį ir Dabartinį Prezi
dentą. Truputį susimaišęs 
stengiuosi laikytis visų for
malumi]. bet Jo Ekscelenci
ja neduoda progos man net 
pradėti formalumų. Sutin
ka kaipo iš tolimos kelionės'

/

/

lybe... ” Tat, pasitaiko tankiai matyti bolševi
kų aukštus komisarus jiems surengtuose poki- 
liuose, — trukšniinguose viešuose susirinkimuo
se- -J-tio įtekmingesnis komisaras, jo tankiau ga
lima jį pamatyti iškilmėse. Felikso Deržinskio 
niekad nesimatė viešumoje. Iš šalies žiūrint at- 
.rodė, būk Deržinskis komisarų tarpi* yrirvtšai 
nežymus asmuo. Tuo tarpu tikrumoje Deržins
kis — “ėekos” komisąraš'savo letenoje laikė ir 
spaudė vis;i Rosiją ir pači;] J liaudies Komisarų 
Tarybą. Žymūs komisarai lenkėsi prieš jį ir dre
bėjo. Bandė jie su Deržinskiu susidraugauti, 
bet jis visiems pasiliko vienodas: stengėsi prisi
gerinti pataikavimu ir gausiu atlyginimu, bet ir 
tas nedavė pageidaujamu pasekmių, 
pasiliko Iieržinskiu: neprieinamas, 
sidaręs, nuolatos su šypsena veide, 
mų metodu besilaikantis, kiekvienam lygiai man-

<
t
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žinskis manė, ko jis siekė, kurį tykojo nutverti 
už pakarpos nieks nežinojo. Komisaras ar 
šiaip Bolševikijos pilietis su Deržinskiu susiti
kęs arba pas jį apsilankęs turėjo būti pasirengęs 
gnuti knlipką pakaušiu. Trockis. Kameniovas. 
Krassinas. visi bolševiku vadai 'nebuvo tikri gy- 
vylies,.—• nors viešai skaitėsi Deržinskio “drau
gais’’ ir “prieteliais.” Net pats Imlševikų tėvas 
Leninas nuolatiniai buvo baimėje ir vengė susi
tikti su “ėekos” komisaru.

Tūlą kartą Dninas besišnekučiuodamas su 
Deržinskiu įi užklausęs:

— “Ar draugas kiekvieną žmogų esi pasiren
gęs sušaudyti ?. . Ar sHŠandyhim draugą Troc
kį ? — gi tuo laiku Trockis skaitėsi bolševizmo

• “dešine ranka” ir jo įtekmė sieke lu galo plačiai.
— “Be aižėjo, kad sušaudvčiau draugą Troc

kį — ats.ikė rainiirbalsu Deržinskis. “Aš esu
• M

pasirengęs ir dešinę ranką nukirsti, kad lik ap 
saugojus bolševizmą nuo mirties... ” *' —

M

į

(Bus daugiau)

. • .

praleisti atostogas Lietuvo
je*

Mes Amerikos lietuviai ga
lione pasidžiaugti, kad Lie
tuvos Prezidentas yra Anta
nas Smetona, kuris iš visu 
Lietuvos veikėju daugiausiai 
atjaučia mūsų reikalus ir y- 
ra mums prielankus ir Įver
tina tikrai mūsų pastangas 
prisidėti prie Lietuvos atsta
tymo.

Gerbiamas Prezidentas at
rodė labai nuvargęs. Maty
ti pereiti] dieni] darbas atsi
liepė i jo sveikatą, kuri i?‘ 
taip nebuvo geriausi. Atsi- : 
sveikinant Ponas Preziden
tas prašė manęs perduoti jo 
širdingus linkėjimus Nau
jiems Metams Amerikos lie
tuviams.

, Jonas J. Romanas 
Gruodžio 30, 1926.

DĖL TILŽĖS LIETUVIS 
KŪMO

Klaipėdos kraštu lietuvių 
spauda, būtent, “Lietuvos 
Keleivis,” praneša,kad prieš 
kurį laiką vokiečių laikra
ščiuose vienas Karaliaučiaus 
universiteto profesorius pa
skelbęs pranešimą, kad vi
sas kraštas į pietus nuo Ne
muno ir prieš Klaipėdos 
kraštą niekados nebuvęs ap
gyventas lietuviu.

Atremdamas tokią nuomo
nę ir įrodinėdamas minėtojo 
krašto lietuviškumą, “Lie
tuvos Keleivis” duoda visą 
eilę argumentų.

Visų pirmiausia to krašto 
vardai yra visiškai lietuviš
ki, kaip antai: Skaisgiriai, 
Mėlukiai, Laukiškiai, Uosi- 
ninkai. Bažnyčkaliai, Obe.-, 
liškiai. Pilkalniai, Gumbinė, 
Stalupėnai ir daugybė kitų 
vietų netoli Karaliaučiaus

♦

aiškiai rodo, kad tuos vietų

, — “Ar draugas ir mane sušaudytum ?” —: 
žingeidžiai teiravosi Leninas.

— “Ne, Jtis^Llvč, nesiĮšaudyčiau” — atsakė 
šypsodamasis Deržinskis. “Tamsta mat, esi bol
ševizmo galva, gi joks gydytojas savo pacijentui 
galvos neamputoja.”

Tuom pasikalbėjimas ir užsibaigė. Leninas 
nudavė ‘būk pilnai pafenkytas Deržinskio atsa
kymu, — tilo tarpu Leninas, kol buvo gyvas, bi
jojo Deržinskio, nes nebuvo tikras, ar dar jis 
Deržinskio galvoje skaitomas bolševizmo “gal
va.” o gal jau vien “ranka” arba “koja.. . ” Ir 
pasirodo Lenino baime nebuvo be pagrindo. Nes 
kuomet Leninui minis tūlas “ėekos” provincijos 
komisaras graudžiai verkė prie jo karsto, — Der- 
žinskis-' ramindamas nuliūdusį savo^ pavaldinį 
tarė.

mir(*s& 
bolševizmo didvyriu už jo praeities pasidarba
vimą.
“šlubuoti” savo veikime.
.i‘‘> .ii 1 *1 karsta būtu pagirdžiusi “čekos” 
ka. .. ”
sąprotavima prie mirusiojo karsto. — 
netekęs sąmonės krito aukštienikas, 
kejęs pasibiaurėjo ne vien Deržinskio asmeniu, 
liet ir Imlšcvizmu. kurs žmogui atėmė žmbnišką 
jausmą ir pripildo gyvuliškumu. Suliglo pasi
rodo. jog Deržinskis buvo budelių budelis.

7) liesini i s . . .

l’žsienio spauda buvo paskelbus porą mėli] 
tam atgal, būk skaitlingos žudynes suardė Der- 
žtnskio nervus, būk jam sąžine pradėjo išmeti
nėti nekallų žmonių kankinimus ir žudymu.*. 
I’u* gandai buvo paremti vien paprasto žmogaus 
dvasios ypatybių apsireiškimais. r,v

B<t pastaruoju laiku I/minas pradėjo 
Būtu be galo skaudu, 

“čckos” kulip- 
Bgirdęs toki nuožmu savo viršininko 

komisaras 
gi atsipei- 

vardus galėjo duoti tik lietu
viai.

Tos vietos ir oficialiai bu
vo laikomos Lietuvos kraštu. 
“Lietuvos Keleivio” bendra
darbis turįs dokumentą, ku
riuo 1818 m. Bitėnų gyvento
jas Jurgis Kosgalvis buvo 
atleistas nuo baudžiavos. Ta
me dokumente šalia antspau
do su Ilohencolernų ereliu 
esąs toks parašas: “Konigi, 
praussisehe Regierung fur 
Litaueu.”

Pati Tilžė, kaip rašo “L. 
Keleivis,” niekados negalėjo 
būti vokiška. Jei Tilžė būtų 
buvusi vokiška, tai pirmiau
sia, nekalbant apie visą eilę 
kitų davinių, nebūtų visai 
suprantamas joje atsiradi
mas Vokiečių gatvės, nes pa
vadinimas kurios nors gat
ves atskiros tautos vardu 
kaip tik rodo visąmiestą 
esant kitos tautos žmonių 
apgyventą: “Vokiečių gat
vė’’ greičiau rodo prie tos 
gatvės prasidėjus ir išaugus 
vokiečių koloniją.

Seniausi to krašto aprašy
mai — Titaus, Vulfstano ir 
Prūsų vyskupo Kristano — 
krašto gyventojus vadina 
aisčiais, bet niekur neniini, 
kad ten būtu gvvenę gerina- *. O*- c <7?

nai ar gotai.
Tik tolimesni istokiai, — 

kryžiuočių ir vokiečių žygiai, 
— sudarė tame krašte tokią 
tautinę padėtį kokia dabar 
vra»—

i:: TRUMPI 
! SKA1TYMELIAII
J NAUJA KNYGA 
| Joje telpa daugiau kaip
1 1QO trumpų pasakaičių 
| 150 pusi. 45 centai 
f DARBININKAS
g 3tif> Broadmat. Bostoa 27, Mos s 9 

atvejuje apsirikta, nes Deržinskis buvo išgama, 
be jausmo, be nVrvų. be sąžinės... Kad tas tie
sa, paliudysime iš paties Deržinskio žodžių.

Tūlas Italų bolševikas aplankė Rosiją tikslu 
susipažinti su kolnuiūstine. tvarka ir gauti nuro
dymų, kuo būdu nuversti Italijoje Mussolinio 
diktatūrą. Besilankydamas visuose konū-sarija- 
luose užėjo irgi pas Feliksą Deržinskį i “čekus” 
komis,ari jalą. Besikalbėdamas su Rusijos despo
tu tasai italas-bolševikas užklausė Deržinskį, 
kuo būdii jis išvengia nekaltų žmonių žudymų, 
nes juk sunku išskirti iš masės vieną arba kitą 
nekaltą žmogų. Deržinskis taip atsakė:

— “Paprastai apsirikimo nedasileidžiama.
Aš visus s a v uosius pažįstu... ” ,

— “Ar Tamsta esi tikras, kad vakarykščiose 
ckzvkueiiose 400 žmonių, po tam kai įvyko pasi
kėsinimas prieš draugą Leniną, nesi sušaudęs 
nekaltų žmonių ?'’ — teiravosi italas.

nesu sušaudęs,” ramiai atsake Deržinskis. “Aš 
tikrai žinau, kad-didesnė tų 400 žmonių dalis nie
ko bendro neturėjo su pasikėsinimu, — aš irgi 
žinau, kad daug jų visai dar nežino apie pada
rytąjį pasikėsinimą... Bet aš esu tikras, kad 
visi tie 400 žmonių mums Jjolševikams neprielan
kūs. Todėl juos sušaudydamas Dedasi leidžiu ap
sirikimo.. Jei mes šiandiena sušaiidvfuine vi- 
sus tuos du milijonu, kurių vardai užrekprdtiofi 
“ėekos” knygose, tai nei viename atsitikime ne
padarytume klaidos. Tariaus mes masinių ekze: 
kticijų vengiami*, nes viešos žudynės išjudintų 
kaimo gy\ entojus, kuriems dar nesu uždėjęs apy
nasrio.. . ” Taip baigė savo sąprotavimą sm-ia- 
listinės “laisvės” vykintojus. . -

Ar tat Deržinskis galėjo betekti nervų.
J’3 visai jų neturėjo ? Ar galėjo išmėtinėti jam 
sąžinės balsas, — jei jis pinu to sąžinę buvo nu-

VYČIŲ APSKRITIES

L. V. N. Y. ir N. J. Aps
krities Valdyba mus prašo 
paskelbti, jog metinis apskr. 
suvažiavimas šaukiamas š. 
m. sausio 30 d. 2:00 vai. po 
piet parapijos salėje, kam
pas Adams St. ir New York 
Avė., Ne\vark, N. J. Atsto
vai kviečiami drauge su vie
tine kuopa dalyvauti iškil
mingose pamaldose in cor- 
pore, 11 vai. ryte lieR R. K. 
bažnyčioje. Šis seimelis-vra 
ytin svarbus, kadangi bus 
renkama 1927 milams valdy
ba ir komisijos. Po posėdžių
bus draugiška savybės pra- “Atidėliojimas—laiko vo- 
moga. girnas.

ir cių 
yra pasekmės 

ŠALČIŲ
Šalčiai pavojingi.
Šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas, 

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

Virš 150 00 mirčių kasmet kjla iš 
priežasties šalčio.

Šalčiui reikia keturių dalykų — juos 
reikia daryti tuoj. Sulaužykite šaltį, pa- 
liuosuokite vidurius, sustabdykite karštį, 
suvikrinkite sistema.

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

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

TEMYKIT *
KAD BŪTI!

cascaraMquinine
RAUDONA SU

DĖŽUTĖ PAVEIKSLU

Jono Rinito

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingų, 
juokingų, rimtų, bet

. • visiems visos supran- t - 
tamos. Veik visos yra 

originalės

Apdaruose $150, be apdarų $1.00

“DARBININKAS”

UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo.žmo- 

uių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir Ai i estei ių 
gyventojų laikraštis. Jts teikia žinių apie šalies 
reikalus. Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

“DARB1NTNKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nulinio kulią 
į geresnę ateitį.

“DARBININKAS” rašo naudingi]' nurody- 
imj, patarimų ir straipsnių apie žemės? ūkį, nau
jakurių. mažažemįų, smulkiųjų ūkininkų ir ki
lų žemininkų buri ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokanti jnri-

klausimus savo nuolatiniam* skaitvtojams.
' .1

“DARBININKAS” talpina gražią apsiky-- i r- 
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip | Į: 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS” yra visų dorU žmonių j ; 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai- I 
tyti ir kitiems Į>atarti išsirašyti “Darbininką.” • j ;

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, ] 
pusei metų I litai. Amerikoje. Anglijoje dvigu
bai. • ! ;

* t

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, j 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakeijos-Adminisfrafti- i 
.b»s adresas: Kaiutas'. Xepriklanamgbett Aikštė | 
^ra.LlTlirAXlA. |



*

DETROITAS PIRMOJE VIETOJE ’

y

L. D. S. NAUJOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO SUVAŽIA

VIMAS

v

T

Šviesių ir Susipratusių Darbininkų į 
Kampelis*

- -^Nėra kilnesnės midijos už laikraštininko misiją. Laiminu 
šį tavo pašaukimo ženklą. Mano pirmtakūnai laimindavo kri 
kščionių karžygių kardus r ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašytojo plunksnai.” PIJUS X.

h.

»

V. JEDINKUS SUPLIEKĖ VISUS IR UŽĖMĖ 
, SOSTĄ

L. D. S. vajus eina neblogiausia. Galėtų būti daug geriau, 
jeigu visos kuopas stotų darban. Ligšiol gyviausia pasirodė 
Detroit’o L. D. S. 72 kuopa ir tai tik vienas narys V. Jedinkus 
įsismaginęs prirašė kelioliką desėtkų narių, žinoma, tokių 
narių mes nedaug turime savo organizacijoje. Tai nepa
prasto pasišventimo žmogus. Jis netik, kad prirašo naujų 
narių, bet prirašęs moka juos ir palaikyti, žmogus eina per 
stubas ir kolektuoja mėnesinius mokesčius. Toks darbas yra 
sunkiai Įvertinamas. Be to, jis labai daug rašo apie vietos lie
tuvių judėjimą. Savo žinutėmis paįvairina “Darbininką” ir 
patraukia vietos darbininkus skaityti jį apie savo koloniją. Iš 
tos kolonijos rašo ir kiti. Gražus pavyzdys norintiems pasidar
buoti L. D. S. organizacijos labui. Brolis Jedinkus šiame va-

-------- —- *

juje pralenkė ir V. Jeskeliavičių irgi didelio pasišventimo dar
buotoją.

šiandien džiaugiamės ir didžiuojamės turėdami didžiausią 
kuopą Montello, Mass. Tai nuopelnas pasišventusio darbuoto
jo brolio Jeskeliavičiaus. '..Pereituose mūsų organizacijos va
juose jis palaikė pirmą vietą. Nors toje kolonijoje beveik visi 
šviesesni darbininkai priklauso prie L. D. S., bet p. J. Jeske- 
liavičius vis dar randa naujų narių. Jis nepasitenkina vien sa
vo kolonija, bet> dar lankosi ir kitose apylinkių kolonijose ra
gindamas užsirašyti “Darbininką.” Apie p. J. Jeskeliavičių 
galime pasakyti tą patį ką jau aukščiau esame pasakę apie p. 
V. Jedinkų. Jis Ine tik kad prirašynėja naujus narius, bet žiū
ri, kad prirašyti pasilaikytų organizacijoje.

Šiame vajuje pasirodė ir trečias smarkus ir energingas dar
buotojas, tai brolis A. Dzekevičius, Providencė, R. I., L. D. S. 
11 kp. raštininkas. Jis stovi trečioje vietoje. Bet jeigu tik 
smarkiau prisispaus prie šio taip kilnaus darbo, tai ką galime 
žinoti kas bus vėliau. Providence’o darbininkams dirva plati.

Į lenktynes stojo didis darbininkų vadas, buvęs L. D.'-S. 
Centro'1 Valdybos narys gerb. kun. J. Bakšys. Pirmose organi
zacijos gyvavimo dienose LDS. 5 kuopa, Waterbury, Conn. bu
vo didžiausia ir veikliausia kuopa po pirmos So. Bostono kuo- 

• pos. Gerb. kun. J. Bakšys matyt pasiryžo 
garbę, būti vienai iš didžiausių. Su Wt 
šposų.

Smarkauja ir Philadelphija. P lė Ona Unguraitė, viena iš 
pirmųjų mūsų organizacijos narių, LDS. 13 kuopos garbę pui
kiai palaike. Gauname žinių, kad toje kolonijoje abi kuopi ta
riasi prie kokio tai susirėmimo. Pagyvensime ir pamatysime.

Iš Hartford’o jau nuo seniai turime žinių, kad jie pajudins 
- nerangumą darbininkuose ir jį deportuos ant Marso. A. J. Pa- 
teckis, pasišventęs darbuotojas, rengiasi iškirsti visiems šposą. 
Kol,kas dar nesužinojome jo plano, bet girdėjome, kad jis pa- 
siiyžės nušluoti šviesos ir krikščioniškos idejosųiriešus nuo šio 

, žemės paviršio. Toje kolonijoje yra ir daugiau pasižymėjusių 
darbininku. Tik nežinia delko, jų vardai (hefiguruoja šiame 

- darbuotojų sąraše.

. , Neblogiausia stovi ir kitų kolonijŲkuopos. Tą 
stebėti iš žemiau telpančio darbuotojų sąrašo.

LDS. 72 kp., Detroit, Mich. 
JEDINKUS V. turėjo 650, dabar turi.......................

LDS. 2 kp., Montello, Mass. 
JESKELIAVIČIUS J. turėjo 440, dabar turi

LDS. 11 kp., Providence, R. I. 
DZEKEVIČIUS A. turėjo 270, dabar turi

LDS. 5 kuopos, Waterbury, Conn. 
KUN. J. BAKŠYS turėjo 220, dabar turi .................
DANDER J. tūri .'....'...f?................................................... .....
KLIMAS J. A. turi............................... . .......... _............ ....

0 sav0 ^U0Pa^
rJJwi«Plu, mat, nėra

ite pa-

690 balsu

490 9 9

330 9 9

9 9

9 9

9 9

LDS. 18 kp., Paterson, N. J.
BALTUŠKA Pranas turėjo 170. dabar turi

LDS. 13 kp., Philadelphia,.Pa.
” ŲNGURAITĖ Ona turėjo 190, dabar turi .... .
S'. * T

. L. D. S. 8 kp., Cambridge, Mass. 
. JAKAS Vladas turi
L JANELIUNAS V. turi 
F JAKUTIS B. turi

J 9240

200

190
135
110

99

9 9

9 9

9 9

A 
LDS. 6 kp., Hartford, Conn.

PATECKIS J. turi.... .............     „170
| < POVILONIS J. turi . ..........................-120
E—’'

9 9

9 9

L. D. S. 14 kp., Newark, N. J.
KAZLAS A. turi
SEREIKA J. turi ........  _

.150
120 •9

9 9

160
L. D. S. 12 kp., Brooklyn, N. Y.

BAČIUŠKA M. turi __ ______ __ ______ __ 9 9

I

Po dešine, barzdyla, yra Suv. Valstijų skulptorius David- 
son šneka su senatorium La Follette ’u apie padirbimų velionies 
senatoriaus Robert M. La Follette’o*statulos. Kai toji statula 
bus padaryta, tai ji bus pastatyta Washingtono kapitoliumo 
Garbės Salėj. I

LDS. 16 kuopa, Elizabeth, N. J.
MATUZA Juozas turi............. ‘..........    140

LDS. 1 kp., South Boston, Mass.

MORKUS P. turėjo 120 balsų, dabar turi
KILMONIUTĖ Marijona turi ....’..............
ŽUKAUSKAITĖ Marcelė turi___________

5 J

....130

....110
.110

J >

9 9

9 9

LDS. 3 kp., Norwood, Mass. 
ADOMAITIENĖ B. turėjo 110, dabar turi 
FEDAS Antanas turi .................................... 7-

LDS. 103 kp., Philadelphia, Pa.
STANIŠKIS turėjo 110 balsų, dabar turi.................. . ....130

L. D. S. 51 kp., Cleveland, Ohio
RUSECKAS Mykolas A. turi....... . ...................... _....?........123

' L. D. S. 36 kp., New Britain, Conn.
MIČIUNIENĖ turi ____ ____ _______ ______________ 120

9 9

5 >

J ,

> J

I

1 L. D. S. 73 kp., Linden, N. J.
STAPINSKAS M. turi............................... _..... .

130
120

.120 9 >

L. D. S. 65 kp., Nashua, N. H.
NADZEIKA K. J. turi__.....______________ 2___1_____120

L. D. S. 51 kp., Cleveland, Ohio
ŠUKYS P. A. turi________ ________________________ 120

9 f

LDS. 80 kp., Kenosha, Wis.
KODYS P. turi.___ ________________________ 120

L. D. S. 108 kuopa, Worcestei*, Mass.
VIERAITIS Jonas M. turi..................     120

L. D. S. 15 kp., Harrison, N. J.
ODELIS P. turi.... ........... . .....   2..........  110

LDS. 105 kp., Detroit, Mich.
STEPULIONIS S. L. turi

M

JJ

? J

j r110

L. D. S. 56 kp., Hudson, Mass.
STANIUNAS K. turi............................................. J 9

LDS. 70 kp., Lawrence, Mass.
IVAŠKIUTĖ Bronė turi.......•....................... _......

’APORAUSKAS J. turi.............................. ........

110

„____ 110
i...._....102

> f

f,

L. D. S. 71 km, Rochester, N. Y.
PALUIKIS T. turi .............Jy...... ...............  L. 110

L. D. S. 91 kp., Šhenandoah, Pa. 
RUTKAUSKAS L. turi

9 9

110 9 9

Athol, Mass.
KUN. A. PETRAITIS turi   ' .... k.  ....... _.. 110

KRIKŠČIŪNAS A. P., Washington Depot, Ct., turL.._110 

BALKUNIENĖ Ona,Mount Carmel, Pa., turi______ 105

Mahanoy City, Pa.
ANTANAITIS D. turėjo 110, dabar turi

Chicago, IlJinois

9»

>•

’ LAWRENCE, MASS.

Darbininkai rengia vakarienę

LDS. 70 kuopa pereitame 
susirinkime nutarė rengti viešą 
vakarienę, kur bus skaniausių 

Į valgių. Be to. skaniai paval- 
lgjus, bus proga ir pasilinksmin
ti. nes gera orkestrą griežš lie
tuviškus ir amerikoniškus -šo- 

Ikius. Į vakarienės rengimo 
koniisiją Įėjo veikliausi nariai: 

|S. Čeikauskis. Mikas Galvs ir 
I visa valdyba.
I Taigi galime ^|^:rinti, kad 
rengiamoji vakarienė su links

imais šokiais patenkins visus. 
|lygiai jaunus ir senus.
| Vakarienė ir šokiai bus lietn- 
Ivių svetainėje.

i Išvažiavo

Po švenčių pailsėję studen
tai Jonas Padraiskis, -P. A at
siėjus ir F. A. Krivas išvažia
vo atgal į St. Charle? kolegiją 
tęsti mokslą. Geriausio jiems f 
pasisekimo.

Palangos Juzė

HUDSON, MASS.

LDS. 56 kp. metinis susirin
kimas bus sausio 30 d. 2 vai.

St. Malonėkit visi draugai at
silankyti Į ši susirinkimą, nes 
bus renkama nauja valdyba 
1927 metams. Be to. dabar ei
na mūs organizacijos vajus 
ir turime’pasidarbuoti, kad su- 
Iradus kuodainriausia naujų na
rių ir naujų “Darbininkui” 
skaitytojų. Tad prašome visų 
narių ateiti ir atsivesti nors po' 
vieną naują narį.

• * * ' Raštininkas
ll

•■Az.
9 9

M

120 J 9

GRITĖNAS turi 105 > 9

Philadelphia, Pennsylvania
KONDROTAS F. turi ...._............. ■____________^... l.„....110 ”

ŠHENANDOAH, PA.

Neledo išnaudoti lietuvių
Šioje kolonijoje buvo atsiba

ladojęs iš New Yorko žydber- 
nis Bimbalas su tikslu paskleis
ti čia'zS'dišką propogandą- ir 
■porini-1 i doleriu sukėlimui 
skerdynių Lietuvoje ir kitur.

Miesto valdžia ištroškusiam 
kraujo bolševikėliui prakalbų 
neleido laikyti, nes žinojo, kad 
jo pliauškalai gali suvedžioti 
vieną kitą mažiau protaujanti 
darbininką ir iš Jo išvilioti sun
kiai uždirbtą centą.

| Toks valdžios jiasielginias v- 
ra pagirtinas, kad apsaugoja 

Ipiliorius nuo išnaudotojų 1m>1- 
ševtkų, kuriems ne darbininkų 

[gerovė rūpi, lx‘t jų sunkiai 
luždirbti doleriai.

60 ”
Orange, Mass.

ČEPONIS Jonas turi ............. „...

Sekančiame “Darbininko” numery paskelbsime daugiau. Į 
Tik daugiau darbo, o pamatysime, kad pasibaigus vajui tikrai 
džiaugiamės jo rezultatais. - ' . -

Siųskite naujų narių arba “Darbininko”* skaitytojų var
dus pažymėdami kas prirašė, kad mes galėtume atiduoti bal
sus tam, kuriam priklauso.

Mes norime įtraukti į darbuotojų sąrašų visų kolonijų žy
miausius narius, prietelius ir rėmėjus. Tad kviečiame į darbų 
visus.

Koks džiaugsmas bus mums visiems darbininkams, jei po 
3 mėnesių darbo galėsime pasidžiaugti, kad laimėjome LDS. ir 
“Darbininkui” 10,000 naujų narių ir naujų skaitytojų.

Mes galime tai padalyti, jeigu tik visi bendromis pajėgomis 
eisimų vienu keliu prie užsibriežtojo tikslo.

• Antradienis. Sausio 25 (L 1927

L. D. S. Reikalai
.PHILADELPHIA, PA.

LDS. 13 kuopos susirinkimas 
bus sausio 30 d. š. ui. tuoj po 
sumos, šv. Kazimiero Bažnyti
nėj Svetainėj.

Sis susirinkimas Irtis gana 
svarbus. Dabar-eina organi
zacijos vajus ir mes juomi turk 
me gyviau susidomėti. Kiek
vienas narys turi prirašyti po 
keletą naujų narių. Tad atei
kite skaitlingai i ši susirinki
mą. .

Atėję sužinosite apie buvusį 
balių sausio 8 <k šiame ba
liuje buvo duodamos dovanos 
ir kiekvienas giliukingas jų 

Varde kuo|>os tariame 
už.

Bus Vasario 20 d. š. m. 1 vai. 
po pietų, pobažnytinėje svetai
nėje, Rogers St., Lowell, Mass. 

šis suvažiavimas bus svar
bus. Taigi kviečiame skaitlin
gai suvažiuoti nuo visų šio ap
skričio kuopų.

Svarbiausiu dienotvarkio 
klausimu bus L. D. S. vajus ir 
Katalikų Seimas, kuris bus va- 

. sari o 22 d.
LDS. kuopos, kurios neišga

lėtų prisiųsti atstovų į suva
žiavimą prašome prisiųsti nors 
raštu įnfešimų ir raportą apie į g

kiek vienas 
gavo.

savo veikimą. • visiems ačiū už dovanas ir
LDS. N. A. Apskr. Valdyba ( skaitlingą atsilankymą.

K. Zokas,
LDS. 13 kp. nut. rast.

♦

!>V. VADAS: Kun. Pranas Jura*., 
94 Brn<H<>r<l St.. l.awrvnce. Mass.

PIRMININKAS: J. TrainavlMus, 
175 Atneš Street. Montello. Mass.

\ K'E-PIRMININkP. : >F Bhtfciuskahė. • 
70 Fairvievv St., New Britain. Gonti.

SEKRETOR1l’S: Antanas F. Kneižy-s 
366 \V. Brotuhvay. So. Boston, Mass.

IŽDININKAS: Antanas Vaisiausias, 
371 l’ortland St.. Uainbrnlge, Mass.

I.1TERATINR KOMISIJA:
-Kun. K. l’rltonavyėius, 50 Bti> St., 

South Boston, Mass.
Kun. V. Taškunas. 36 St. Georgo Št., 

Norivood, Mass.
Kun. J. Svagžtlys. 20 IVekster St., 

” Montello, Mass.
K. J. 1< rusinsiąs. 59 Ten Eyck St., 

Brooklyn. N. Y.
KONTROLES KOMISIJA:

Joutts Jaroša. 225 "I.’ 'Street, 
South Boston, Mass.

S. Pilkoms. 3S5 Norfolk St., 
Canthrhigv. Mass.

A. Miėiunas. 74 Behlen St., 
Ne\v Britain, CJonn.

ORGANO REDAKTORIUS: P. Gudas, 
I 366 Broathvay. So. Boston, Mass.

ATSTOVE J K. FED. TARYBĄ: 
M. Blažauskaitė. 70 Fairvtevy St., 

New Britain. I'otni.
- - -« - — - ------------ ----

Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Jį... Sh Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie
lai ramuma ir džiaugsmą.

Popiežius Pijus IX

“Viskas prapuolė, kodėl 
ašaros man liko?’’ (A. Mic
kevičius)

" 1

i

[ SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS*
* Nei viena ^tauta negali kilti kultūrojejj. 

gerovėje be mokyti], vyru 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 Ame- 
rikoj.

į APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
I YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS -

l LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai

i užimti paveikslais
k Kaina $3.50 A Užsisakykite

1 “DARBININKAS”
Į 366 West Broadway South Boston, Mass.

-a

f

I

i

c

0
i

po pietų po numeriu 12 AA ater g3%5)

“TIESOS AIDAI”
£

I

i

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams.................. $1.20
. * •

Atskira knygelė...................................................... ? .10c.

Adresas: “TIESOS AIDAI”
1624 E. Falls St., Niagara Falls, N. Y.

E

Kor.

7 V

Dabar Ne Seniau) 
| Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- | 
g kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- ® 
| gaišint visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly | 
I greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” ’ |

ne part*™? žanljų laikraš- Į
I tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visaislae- 1 
| tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visupmeninio gyve- s 
| nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy- g 
| miųjų Lietuvos žmonių gyveninio aprašymų ir t. t., o be X 
| to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- s 
| tuvos veikėjo paveikslą. fi

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, j |
i gauna priėdo Įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- i! 

į Į tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- '] [ 
(> kinį “Vakaro kaukes.” * - t
J ■ “TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- ; ’ 
IĮ šiam penktus naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 11 
♦ j už juos prenumeratos' pinigūš. . *

“TRIMITO” kaina TJetuvdje*metams 13 litų, pusei f 

Į į metų 7 lt. 50c. ir trjms mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi- g 
I I gubai, l^itvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip paf, kaip Lie- | 
’ i tavoje. ---------- j |
|“ TRI MITOM adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr. |

*
Ieškok prakilnaus žmogaus 

tarp tų, kuriuos peikia pasau
lis. — L. Tolstojus.
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šušntod’*

LŲSIO-JANUARY 
X)PERA HOUSE,

f i1 t KAS PERGALĖS

Šiomis dienomis t susirgo,.
VIETINĖS ŽINIOS

366 Broadway,I

Hcp. ę

i
-

KOMP. PETRAUSKO 
KONCERTAS

1
i
i r

“Tauta ginama ne -jos 
ginklui, bet aukščiausios jos 
gyvybės.” (Vydūnas)

ŠV.- JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VAIDYBOS 

ANTRAŠAI :

Į
i

Ten baras

Nauja Suv. Valstijų laivyno j j ‘ 
slaugės uniforma.

9

*i

f

I

I

Risis iki galutinus

DARBININKAI SUSIRIN-
s KITĘ
Sausio 27 d. 7:30 vai. va

kare, parapijos svetainėje į- 
vyks L. P. S. 1 kuopos meti
nis susirįnkimas.

Metinis susirinkimas yra 
vienas iš svarbiausių ir jame 
turėtų dalyvauti visi nariai 
ir narės.

Bus išduota metinė atskai
ta iš pereitų metų ir taipgi 
nustatyta planas šių mėtų 
darbams. {

Mūsų svarbiausias ir kil
niausias darbas eina dabar, 
tai L. D. S. organizacijos va
jus. Liko dar mėnuo su bis- 
kiu. Jeigu įsikinkysime į šį 
organizacijinį darbą visi, tai 
dar galime daug ką padaryti 
savo brangios organizacijos 
labui.

Pirmoji kuopa turi būti 
pirmoje vietoje.

LDS. 1 k p. Valdyba

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 17 d. įvyko susirin- 
kiniąs Katalikų Federacijos 
3 skyriaus.

Dalyvavo skaitlingai nito 
katalikiški] draugijų ir kuo
pų atstovai ir šiaip katalikų 
darbuotojai.

Tarpe kitų nutarimų pa
dalyta. pora svarbesnių: 
rengtis 'gyvai prie šaukiamo 
Naujos. Anglijos. Katalikų 
Seimo. Tinkamam Seimo 
prirengimUi išrinkta komisi
jai kurią įėjo darbščiausi 
asmenys.

Taipgi nutarė rengti viešą 
vakaipeų§^Įi^grąžiaiL£irLj)r4- 
granpi. ‘ Komisija rengimui 
vakarienės dės visas pastan
gas, kad sutraukus ne tik 
vietos žmones, bet ir iš apy
linkių.

v ** y
Šis skyrius yra susidomė

jęs katalikiškos spaudos pla-| 
tinimu. Toje srity darbuor 
jasi beveik visi šio skyriaus 
atstovai ir nariai.

Taigi skyrius turi pilnas 
rankas darbi], kuriais turi 
susidomėti visa visuomenė ir 
darbuotojams padėti visus 
naudingus -sumanymus Įvy
kinti gyvenimai!.

Hep.
f- 

PRANEŠIMAS

Šv. Petro parapijos koras 
rengia turiningą koncertą, 
kuris bus vasario 27 d. š. m. 
pobažnytinėje svetainėje ai$ 
Penktos gatvės, So. Bostone. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga suaugusiems 50c. ir 35c., 
vaikams 25c. Bilietus galima 
gauti išanksto pas koro na- 
rius ir vadą p. M. Karbauską 
ir 1‘Darbifunke. ”

Programas bus Įvairus: 
duetai, solo, kvartetai ir ko
las sudarys turiningą ir £ra- 

,žų programą. Ne|wrmirški- 
te dienos ir vietos.

F. 1\I.
............- "v

BALSAS ORE
“Darbininke’’ buto pra? 

nešta, kad Feliksas Zaleckis 
dainavo per Radio iš Balsas 
Radio ('o. stoties. 288 Tallx»t 
Avjt., Dorchester.

Dabar gavome žinių’ kad 
ketvirtaidenv sansio 27 d. š. 
m. dainuos žymus lietuvis 
dainininkas p. Vincas Jan
kauskas. . Kas turės radio 
galės klausyt is jo balselio.

ATITAISYMAS
* 3 5 V

Lietuvos Dukterų Draugi
jos po globa Motinos Dievo
S

klaidų. P
je, vasario 19 d. dovanų bus 
ne devynios, bet trys.

Taipgi ne pirmininkė, bet 
vice-pirm. p. A. Jamišonienė 
rezignavo. Šios draugijos 
pirmininkė yra p. Jieya 
Marksienė.

■atsirinkimo aprašyme pyko Lietuvos Dukterų Draugijos 
Rengiamame balių- įio globa Motinos Di^vo pųo- 
io 19 d. dovanų bus tokolų rast. p. Ona’Šaurienė. 

Ją prižiūri Dr. P. Jįilcimavi- 
čius. Linkime kuo^ieičiau- 
sia'pasveikti. ; ■ i5 /. * ■ 

■ 4-' >.ei ®eJ’- 

dOŠTON’O DRADįį

VALDYBĄ ADRESAI
*.•’ v v* i’ '

* Pereitą nedėlią Lietuvių 
Salė.ji Įvyko M. Petrausko, 
nesenai grįžusio iš Lietuvos 
koncertas. Be paties kompo
zitoriaus dainavo |>-lė M. 
Grybaitė ir p. V. A. Jen- 
....... ... Visiems dainininkams. 
akompaniavo prot. Stuar F. 
Mason. Dar skambino pianu 
p-lės F. Vieniutė. Puodeliutė 
jr A. Braticnaitė. Žmonių 
buvo prisirinkę vidutiniškai.

10,000 NAUJŲ NARIŲ
TURIME GAUTI IKI KOVO

r

\ • • -
Subendrinkime savo pajėgas prie šio 

taip svarbaus ir kilnaus organizatyvio 
darbo, naujų narių ir naujų “Darbinin 
kuf’ skaitytojų rinkimo.

•* > .

PIRMOS DIENOS
V.

sykiu iš tnjų
DR. KAROLIS SARPALIUS

Lietuvių čampijonas su
STANLEY STASIAK

Lenkų čampijonu
Lietuvio kova su lenku bus 

žiauri ir atkakli. , Katras lai
mės ?

Dr. Sarjialius pasirjžęs ver
čiau numirt, negu lenkui pasi
duot. Ir todėl mūsų čampįjo- 
nas yra pasirišęs laimėt ir iš
kelt lietuvių vardą aukščiau už 
lenkų. ' t

Apart šitų milžinų tą patį ' •
vakarą risis Europos čampijo- z 
nas rusas GARKAWIENKO y W 
šu SAM SKORSKY, milžinu iŠ ' I 
Chelseą iv Airių čampijonas 
PAT McGILL su nauju italų 
čampijonu.
Ristynių pradžia 8:15 vakare.

I DARBA BROLIAI, DARBININKAI!

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
V 2 • ‘

Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertes knygų 
Antra ” $25 ’’
Trečia ” $10

—Ketvirta ”-------$5-
10 dovanų po laikraštį “Darbininką” vienam metui
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertes knygų
--——1

n

f VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI ĖREIPKITES PAS

L. D. S. CENTRAS
So. Boston, Mass

Pirmininkas — M. žloba,
539 E. Seventh St., So. Boston, Mus* 
Telepbone South Boston 8552-R. 

Vice-Pirmininkas_— J. Petrauskas,
17 Vale SC, South Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
3G6 Broachvay, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
8S5 E. Broadvray, So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienį kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

arba $50 
arba $20 

.??L_._ arkQ Q1Aarija tpru

15

KAS TURITELAIKO O " 
NETURITE RAIHO?

Tai ateikite pas ‘Balsas 
Radio Ct>., ant 288 • Talbot 
Avė., Dorchester, ketvirta
dieny, (sausio 27) po pietų 
2:45. Tai galėsim girdėti 
dainuojant lietuviškas dai
nas per radio Viiicą Jan- 
femską. ' x- .. •

F. A. ^ALIESKAS,.

288 Talbot Avė., Dorchester

Tel. Geneva 6332

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

So. Boston, Mass.
Pfįminlnkas — Jonas Jaroša,

225 1. Street, South Boston. Mass. 
Vlce-l’irtiiininkas — I- švagždys,

111 Boiven St.. South Boston. Mass. 
Prot. Raštininkas — V. Mickevičius. 

' 4<>5 Third St., South Boston, Mass.
Finansų ltaštiniukas — M. šeikis,

3t>(> \V. Broaihvay. So. Boston. Mass. 
Iždininkas — V. Balutis.

3(1 Jlercer Stęeet, So. Boston, Mass. 
Maršalka — P. I.auėka,

393 Ėiftli Street. South Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

neilėhjieni kiekvieno mėnesio 2-rą 
vai. po pietų. Parapijos Salėj. Septin
ta (latvė. South Boston, Mass.

t

9»

M

V

knygų 
knygų 
knygų

Lietuvos Dūktom _ 
Po Globa Motinos Švenčiausior 

' Valdjbos Antrašai
ilriuiuiukė *- J ievų’ Marksienė, 

'623 E. Eigiilli St., So. Bostou, Mtiss.
Prot. Raštiųiukė — Ona Siaurleufi,

443 E- 7th St., So. Boston, Man. 
Telephone South Boston S422-R.

In. Raštininkė — Bronislova ClunienA
29 Gonlil St.. W. Rosbury, Mass. 

Hdiulnkė — Ona Staniullute,
105 W. 6th St., So. Boston, Mass. 

i'všrEdturė — Ona Mizgiroientv 
.1512 Čolumbla R<L. So. Boston; Masa 

Draugija savo susirinkimus laito kai 
.antrą utarniuką kiekvieną m&ie*
7:30 vakare, pobatnytfnCU svetainėj

Visais tlr-ius ivikiilaK kreipkitės pas 
protoKolų rašiiniukę laišku ar ioiefouu.

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

Piialininkas — Jonus Adomavičius,
280 E- Street, South Boston, Mass. 

Vice-Pirtnininkas — Povilas Kuka,
' !»5 (' Street, South Boston, Mass. . 

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

Eiti. Raštininkas — Praftas 'l’uleikis,
127 -Bovven St., So. Bostcui. Mass. 

Kasierius — Andrius Zalieckas,
tilt E. Kifth St.. S<>.-Boston, Mass. 

Maršalka — Kaz. Mikailiouis,
a

Puti E. Broaihvay, So. Boston, Mass. 
D. 1.. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėtisinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio. nu
meriu (594 M’asliington St.. Boston. 
Mass.. | ;30 vai. iki pietų- Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naują nariu prie musą drau-

LIETUVIS AR LENKAS?
Š1AMK KETVERGE

27 D J
GRAN

ant Washington St., Bostone

DIDELĖS RISTYNĖS
^ISETUVIŲflRi
,5i‘; 'ČAMPIJO

<

ANT PARDAVIMO
NAUJAS NAMAS 4 metu se
numo 6 šeimynų apgyvento] 
vietoj South Norwood, antras 
namas nuo Washington St. ir 
ant to streeto kur lietuviška 
bažnyčia. Kainavo $15,500, 
parsiduoda už $10,500. Įnešti 
reikia tiktai $2,000. Priežastis 
pardavimo — išvažiuoja į kitą ’ 
miestą. K. A. Viesulą, 1212 
Washington Street, Norwood, 
Mass. , (J28)

NAUJA SVEIKATA IR STI
PRUMAS DĖL STLPNU IR 

PAILSUSIU ŽMONIŲ 
TukMančiaC sysi.i ir moterų yra ja

ve puikiątisi.-i- ptisekliH*s nuo Vlirtojinio 
Augu-T«»ne. visoji* šalyje sveikatą ir 
stiprumo builavotojų šios attiktos gy
duolės stistipritm skilvį. kejH'tiis ir žar
na*-. ilw firminio afietėą. lnntvllwti 11 ra
kinimui. įirsiAilina Inkstų nehtnlonn- 
mus. prašalina pūslės lig»s. tąirfiulinoj* 
visą fjnognn ssistemą ir prašalina už
kietėjimą.

Nugn-Tone prašalina -ntlvlf* skntulė- 
jiiną, koktumą ir tulžies ligas. p:i<lan» 
malonu kvapą burnoj**. nnviUo apsrvėlu- 
sj liežuvį, suteikia atšviežinanti- miegą, 
pci«lnu'_'ina menkų žmonių -svnnuną. su
teikiu ruudoną Ir iiirtipgą kraują, su
stiprina rauinenft ir nervus, Nusiplrkit 
butoŲ nuo savo vaMiuinkn. vnrtoklt. 
Jm»*per 2n dienų tr jei ftasekines. ne
bus fing'idnujamos. grąžinkit likąahis 
~y«ltn>lėx Jnnr atgal., jūsų pinigai bus* 
sugrąžinti. A|»isnuxokit ImttaHJ* >4** 
rėkit, kad gautumėt tikra* Nuga-Tone.

DAKTARAS EIN, M. D.
(Europeiškas Specialistas)

Pirmiau buvę* pirmas viiMentir*- 
lbirpnlo nniversiteni klinikoj. IVr 
*11 irtetit -jxx-jjallzuvo>l a*ri:inslwo- 
m* vilkišku s*, ru'dškjn*-.*, fran«a»- 
''išktioM' ir imvrik«»nlškm»M«* 'i<# 

^'pltidiuoM*. Jiliat stmHjaVo' vkhitl* 
•te- liuli**. Kąiečia ;»»>««« save |«»ch*n-

ti|x, i1(ą>;ii-<:int kaip Ug«i arba kaip ■ 
gilini liga \ ra MgalėjitM. Allyjrf- 
ninta* Tiii vidutiniška*. VahuidMi: 
■12*2: B š h* |mgnl Mi-itarimų. 
3-ht Centre St., Jamaiea VI uiti, 
)[»•. Tt*L J A ui aku 3P7.VIV.



TRUPINIAIžinios

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE

RODYKLĖ No. 65

Virimo Receptas

Šiedu 
glostė 
o tos

LENKŲ PASTANGOS NU-.- 
TAUTINTI ŲJCRAINIE- 

4 ČIUS
$1. - ,j--j

ELIZABETH, N. J. |

Sausio 8 d. vakare Studentų 
Klubas Neo-Lithuania surengė 
Mažosios Lietuvos sukilimo pa
minėjimą Liet Laisvės Svetai
nėje. Oras buvo šaltas, garsin
ta pervėla?,~J5e to įžanga 25e., 
vistik žmonių .prisirinko tiek 
pat kiek ir per raudonodžių 
prakalbas.

Vakarą vedė Klubo pirminin- 
ks St Kazys Brazaitis. Kalbė
jo stud. J. Jurgėla, Lietuvos- 
vice-konsulas iš Naujorko adv. 
P. Daužvardis, st. K. Jurgėla, 
“•Garso” red. p. M. Zjnjus ir 
muzikas A. Visminas, nesenai 

---- . sugrįžęs iš Lietuvos liudinin
kas studentų pogromo X. 21. 
Jurgėlos broliai, to sukilimo 

v dalyviai, buvo pasipuošę meda
liais ir pasakojo savo atsimini-

e r-
nnis iš kovų, gi kiti kalbėtojai 
kalbėjo apie Lietuvą bendrai.

Žmonės atydžiai pavyzdingai 
per 3 valandas klausėsi, pritarė 
kalbėtojų mintims ir visi, prieš 
vieno išgverėlio balsą, priėmė 
šią rezoliuciją:

, “Mes, Elizal>etli, New Jersey, 
tautiškai nusiteikę lietuviai, 
susirinkę paminėti 4-sisis Ma- 

""žosios Lietuvos Sukilimo su
kilimo sukaktuves ir apsvarstę 
nesenus Lietuvoje Įvykius, 
nutarėm:

1. Pasveikinti Jo Ekscelen- 
_ ei ją Prezidentą p. A. Smetoną,

Liūtinę vyriausybę, sudarytą .iš 
patyrusių iy. ištikimų Tautos' 
sūnų, ir narsiosios Lietuvos Ar.

r>- mijos vadus, laiku išgelbėju
sius Lietuvą iš anarkijos pavo
jaus; f

2. Pasveikinti garbingąjį 
Prūsų Lietuvos atgimimo pa- 
triarką d. M. Jankų ir Mažo- 
sios Lietuvos Sukilimo Lįi Lie
tuvos Šaulių- Sąjungos vadus, 
atvadavusius Klaipėdos Kraš
tą teisėtiems jo šeimininkams, 
Lietuvai;

3. Užgirti naujosios Lietuvos
vyriausybės planus 
Lietuvos Konstituciją ir rinki
nių sistemą Amerikos tvarkos 
pavyzdžiu; .

• 4. Reikalauti auginti tautišką
akciją Didžioje Lietuvoje ir 
Klaipėdos- Krašte;

5. Pareikšti pasitikėjimą nau
jai lietuviškai vyriausybei ir 
pasižadam remti jos fina'nsinius 
planus;

6. Nutarimus pasiųsti Lietu
vos vyriausybei, jos žiniai, ir hendeai susidėję socijalistai su

•J. Jurgėla.
—Svetainės rūmus, supažindino

Antradienis, Samdo 25d.,1927

VERACKA IR V1SNSKAS
r ■ ■_  ■ __ '•-----------

su vietiniais veikėjais. Po 
prakalbu svečiai ir klubo val
dybos nariai viešėjo pas p. A. 
Visminą, smagiai praleidę va
landą bejuokaujant ir besiklau
sant Kipro Petrausko ir Šalia- 
pino rekordų.

Pastebėtina vienas neigia
mas reiškinys. Klubas išnuo
mavo aukštutinę salę, vienok 
prakalbų vakarą gavo didžiąją 
salę, už kurią reik daugiau mo
kėti, gi aukštutinė salė, buvo ' f*
išleista portugalų krikštynoms, 
ir jų muzikantai nuolat trukš- 
mavo, kliudė kalbėtojams. Čia 
n ik Įtarti pikta raudonųjų va
lią. Tautiškai nusistatęs mene
džeris nebūtų leidęs sutrukdy
ti patriotišką vakarą. Studen-' 
tai visi ik vieno “amerikonu
kai,” ir jiems reikia gelbėti, ne 
trukdyti jų pastangas Įeiti i vi
suomenini lietuvių gyvenimą.

S. A. Z. Neo-Lithuanian

sandariečiais prakalbas, kurie 
jokios paramos Lietuvai nėra 
davę. Kalbėjo “Tėvynės” re
daktorius Vitaitis ir buvęs ats
tovybės . raštininkas Vinikas, 
kuris ieškojo per 4 metus Lietu
vai paskolos ir negavo, 
neiškalbūs žmogučiai 
bolševikiškas “kates" 
pūtė savo keteras salėje.

Priėmė Vitairio perskaitytą 
“rezoliuciją.” reikalaujančią 
paliuosuoti Lietuvoj krimina
listus iš kalėjimų. Kada šitas 
visas ceremonijas atliko suko- 
lektavo kelioliką dolerių (davė 
mačiau ir bolševikai), tą.^rk 
užėmė estradą “Naujienų” re
daktorius Grigaitis. Žinoma ir 
šitas pasmerkė bolševikus, ku
ri? Lietuvą prie to privedė. Tą
syk salėje bolševikai kad pra
liejo šaukti visokiais balsais: 
“fašiste,” “lm,” ‘’lm,” ‘“ša
lin,” kitų negalima buvo nu
girsti aiškiai, nes tik ūžė, cypė, 
kojom trypė. Dėdės su buožėm 
pasirodė ir nuramino, o jau ta
da Grigaitis pylė bolševikams 
“anekdotus.” išskaitė kiek jų 
draugučiai Rusijoje iššaudė 
žmonių ir galutinai savo žo
džiais palinkėjo kad Lietuvoje 
būtų nušluotos komunistiškos 
šiukšlės nuo žemės paviršiaus.

z CHESTER, PA.

Sausio 16 d. čionai įvyko vai
dinimas. Jaunuoliai vaidino 
Cingu-Lingu.

Į pramogą ėjau nieko ypa
tingo nesitikėdamas. Bet pa
mačiau, kad apsirikau. Žmo
nių besanti kupina salė — bu
vo 400 su viršum. Be vaidini
mo buvo du <1 riliai mergaičių 
ir bernaičių.

Komedija “Cingu-Lingu tu
ri gražią minti-, yra tai veika
lėli.-: juokingas, pamokinantis. 
Išėjo kuopuikiausia. Tai vis 
dėka vargonininkės p-lės M. 

'•s. -Ji mat ne vien ei-
• na savo tiesiogines, pareigas 
puikiai vargonuodama ir šau
niai giedodama, bet dar gra-

• žiai jaunimą prie vaidinimu 
prirengdama. „

SEIMININKĖMS KELRODIS
4

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rte bus indomųs kožnal Lietuvei šeimininkei:

Cinamonas yra produktas iieuaudo- 
jamas labai taukiai laugely.i namų ir 
dėl tos priežasties daugelis šeimini.į- 
kių nežino tų daugelio i»udų kuriais ii 
gulima naudoti. Cinamonas priduoda 
puiisiur tųietilingų .skonį. Viliamomis 
gali pirkti dviejuose skirtinguose bū
duose. sumaltą ir čielą. Receptas ku
ris oaganėdins ne tik jūsų šeimyną imt 
pasirodys ir laimi mėgiamu su drau
gais prie arbatos, yra Cinamonų Pyra
gaičiai. Tų receptų lengva padaryti 
• ma .ik kelias miliutas kepti.

t ykiu i mėnesį. Taipgi mat rases reikia 
apversti nors sykį savaitėje.

Gerų dulkėms skarulį galinta pasidti- 
•yti iš vieno yrtrrH rtiese rlotlt.

I‘<> ‘luvalytuo baltu ėeverykit,
į<lėii į juos tempi m us džiovinant. 
Hiluos -evei-y kams nustoti savo

■ ims.

reikia
Tas 
ior-

LIETUVIAI ADVOKATAI
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

>S0UTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948
BROCKTON MASS.;*

683 No. Main Street
Tek Brockton 7180

4

Res. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

ir

Grožės Patarimai
Higienos žinovai visur atkreipia do- 

tuę i užlaikymą, ir ragimVkožnų užlai- 
kyt oda švariai užtikrinimui geros svei
ka t <
na plačiai atidarytų 
žyčių . skylučių riebalų ir 
iavimtii. 
•ės ui 
'? .1'0, 
š’Cirios.
Ilčių! bl*
airis turi .švelnias antiseptiškas putas. 
.Jis prašalina dulkes, purvą, ir išjmitas.

odą švaria ir skaisčia ntm 
:,yeikatos.

Volynėj ir Polesėj

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

korn /lakos 
ttžda r<> 
cukraus

< i NAMO M > PYRAGAIČIAI
1 šaukštukas ciiuyiuoiio
2 puodukai
:Vi btunluko
1 puodukas
1 kiaušinis
l-trečdalis puoduko plono
3(P puoduko miltų
’j šaukštuko gvazdikų 

raukštuko druskos
1 puodukas razinkų 
^2 raukštuko sodos.
Sumaišyk uždarų. da.Zi. 

kiaušinius bei pieną. Dadėk .t 
tykus, razinkas ir korn /lakos, 
kyk iešių plonai, paskui 
ritulius, ir kepk vidutiniame kar 
|H*r dešimts miliutų.

/Ii. r r 
įla- 

Siiinin- 
supiaustyk i 

yje

Buvęs-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Žiburėliui, Detroit, Mieli. — 

Korespondencija apie L. Vyčių 
79 kuopos susirinkimą visu mė
nesiu suvėluota. Susirinkimas 
buvo gruodžio 19, 1926, o Tam
stos žinutę gavome sausio -22, 
1927. .Pasenusios žinios skai
tytojams neįdomios ir laikraš
ty tik vietą užima.

Virtuvės Patarimai
Kuomet rengi dėženes iomntes 

valgių, pamatysi kad dadėjus itiski 
kraus jų skonis pagerės.

Pyragus kepant nereikia dėti taukus 
: lltarpytlis, į tešlą, nes nuo to pyragai 
bus kieti, rupus ir sunkus.

lengvai sukaiMijinnii le.-lo sudėk Šime 
<ą i audeklo šmotą ir daužyk mažu 
kūjeliu.

Naminiai Pasigelbėjimai
Dedant pinaeų sviesto sandvičius, 

naudok rudą duoną vietoj baltos.
Matrasą reikia valyti mažiausia du

•

dėl 

tti-

J

ir išvengimui ligų. Oda yra bil- 
žiočių” ■— ma- 

iilų prakai- 
Kas miliutą visą dienų tos gi-

i dulkes ir kitokį nešvarumų 
t žiaikymui >dos sveikos ir 

reikia tą nešvarumą nuo sky- 
išalinti. Reikia naudot muilų

t

Ypatiška Sveikata*.
i

Svarlm kūdikiui gauti maistingus 
pusryčius. šis valgis tankiai yra mtlė- 
tnčjas ar diena bus linksma ar surū
gus- kaip kūdikiui taip ir visai šeimy
nai. Geras vasat'inis.'pHsryėiu maisto 
tttvarkynias kaip vaikams taip ir atau

gusiems gali susidėti iš slyvų, korn 
linkės, kiaušinių, grikių duonos, apke
pintos duonos, pieno arba kavos: I’ie- 
iias ir kiaušiniai teikia medegų augi
niui.: grūdiniai valgiai, kurui ; vaisiai 
• r gruzdinta duonų, reguliavimo mede- 
ga. Pietums ir vakarienei reikia turėt, 
mažiausia vieną nevirtą daržovę ir pie
no gėrimui arba sudarytą su kiauši
niais į pudingą, ryžių pudingų arba ais- 
krymo. Vietoj daryto-Užsigardavitno. 
retkarčiais ualitnit duoti saldainių. Ge
riau kad vaikai Valgo saldainius na
mie tinkama Plikti — t»o valgio — ir 
geriau mokint juos nevalgyt saldainių 
ne niffiie be pavelijimo. Tinkanti val
gymo papročiai apsaugoja virškinimą 
f ateities sveikatą.

Ukrainiečių atstovas lenku 
seime Vasiųčukas Krokuvos 
socialistų laikrašty “Walka.’ 
patiekia davinių -apie lenkų 
valdžios pastangas nutautin
ti ukrainiečius. Liesdamas 
švietimą .Vasinčnkas pažymi, 
kad 1921 m. Rytų Galicijoj 
buvo 2321 ukrainiečių- pra
džios mokykla ir 194b lenkų, 
1926 įn. ukrainiečių teliko 
867, o lenkų pristeigta ligi 
3338.
1921 m. buvo 656 ukrainiečių 
mokyklos, šiandien nepasili
ko nei vienos. Valdžios Įsa
kymu uždrausta atidarinėti 
net privatiškos mokyklos. 
Piivątiškų ukrainiečių gim
nazijų abiturientai i lenkų 
uni versitetus nepriimami.
Švietimo organizacijų veiki
mas trukdomas. Šiemet bu
vo uždraustai “Prosvitos” • • * 
suvažiavimas, nors ta organi
zacija yra apolitinė.

414 Broadway, So. Boston
4

c Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
šiandien pradėk taupyti leibelius nuo Standard ir Challenge pieno Ūel bran

gių premijų. Tai yra pienas, kokio jų s reikalaujat jūsų virtuvėje padarymui 
pairtų valgių. . - ‘

DR. t. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretui) ir chroniš
ku vyrų ir moterų ligi) ir nuo 

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

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

1 X ' " 11 V . T—

Tel. So. Boston 0823 ' I
LIETUVIS DANTISTAS |

DR. M. V. GASPER
K (KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo G iki 8 vai. vakarę. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

KIEK LIETUVIŲ RUSIJOJ

Bolševiku Rusijoj esą apie 
150,000 tūkstančiu liėtuvių. 
Visi jie daugiausia ūkinin
kai, gyveną atskiruose kai
muose arba kolonijose. Ten, 
kur esą lietuviu daugiau, vei
kiai būsiančios organizuoja
mos tautiškos tarybos, o Vi
tebsko krašte būsiąs Įkurtas 
lietuvių tautiškas rajonas. 
Rusai bolševikai labai esą su
sirūpinę lietuviu švietimu: 
Polocko, Kalininsko, Vitebs
ko, Borisovo, Oršanų ir Ato- 
gilevo srityse lietuvių so
džiuose atidarytos tautiškos 
mokyklos. Tdomu, kodėl y- 
patingai dabar Rusų bolševi
kai tesubruzdo rūpintis lie
tuviais. Į ši klausimą nesun
ku atsakyti. Lietuvos socia
listai davė laisvių visokiems 
piktadariams bolševikams, 
tad ir rusai bolševikai sku
binasi paruošti Lietuvai dau
giau agitatorių, kurie4 vestų 
Lietuvą i “bolševikų rojų.*’

SI LIETUVIS DENTISTAS '

IDR.ST. A. GALVARISKI
| (GALINAUSKAS)

J4H Broadway, So. Boston
U Telephone So. Boston 2300 
g Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto,
J nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 ' 
j Iki 9 vakare, šventą dieną pagal su- ! 
Į sltarimų. |

’----"—T~1
Te). Brockton 5112
-- D AN TI S TAEL

DR. A. J. G-ORMAN
(GUMAUSKAS) ..

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

(Kampas Broad Street)

revizuoti Mitnlliulf

Svečias

Resl

*

A?'

%

lei be
je! patogiau, reikalaukit

RETOS IR LABAI SENO 
IŠKASENOS

Residencijos Telephonas: 0779-R. K
Ofiso Telefonas Sa. Boston 0770

S. BARUSMS

1179 VASUTNOTON STORE
Norvvood, Mass.

9PT0METRISTAS
ekzaminuoja akis ir pritaikot 

akinius
414 Broadvay So. Boston

Ofise tik vakarais

“Dykinėjimas — tai namų 
vagis.” (Žmonių priežodis)

E.V.WARABOW&Ci
(KRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIU 
IR BALSAMUOTOJA!

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius

S2O E. SIKTII ST.. SO. KOSTO 
Tel. S. R. 4486

BROOKLYN, N. Y.

Prakalbos ir kačių koncertas

Saniso 15 d. čion suruošė

i

fea

5 TEL. So. Boaton 0506—W.
į LIETUVYS DANTISTAS 

h. L. KAPOČIUS
5251 Broadway, So. Boston 
5 - (“Keleivio” name) 
SOnso Valandos: nuo 9 iki 12, nio 

i SO ai 6 Ir nno 6:30 Iki 9 vakare.
-Seredomis nuo 9 Iki 12 vąL 
Subaiomls nuo 9 Iki 6 vak. __
domia uud 9 Iki 12 (pagal sutarti]
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^ii Štai Keli Budai, Kuriais Šeimininkės 
Priverčia Pasaldytą Kondensuotą 

Pieną įrodyti Savo Tikrąją 
Vertę

— - ■ - 3

- ,i
perkam, parduodam ir išmainom na
mus, ūkės ir visokiHs biznius, kaip tai 
bucemes, bekernes ir rčstorantus. In- 
šiūrinam (apdraudžiamo) namus nuo 
ugni< s ir nelaimių, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodam ang
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam 

"kambarius. Užlaikome kamaminką, 
arkitektą; padarome planus dcl bu- 
davotojų; užlaikome namų taisyto
jus. stogdengius, plumberius ir elck- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 
pirmų ir antrų morgicių. Teipgi su- 
teikiam logalLškus patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose,

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

A. J. KUPSTIS 
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS. $

’ Office Tel. So. Bostoft 1662 arba 1373

IjHALLENCE ■

^< r M I 1

AUSTA skaitei, kad Bord(įii’s Pasaldy- 
-ras Kondensuotas Ritmas užimą vietą
Smetonos ircukro i kavą, darant dauge

li užkandžių, kaip tai: ryžių pudingą., šaltako-
še. pyragaičius. Tamsta skaitei, kad vienas 
kemis Pasaldyto Kondensuoto Pieno išneštu 
tiek pat kirk smetonos pnskvortė ir svaras pilk
io. Ir saitai jog toks taupumas per geras kad 
būtu tie.a. 1 r kita šerjnininkė taip daro. Ir ta- 
dajos padaro sekančius,bandymus:

KAVOS BANDYMAS — Pradėk vaitot Bordens 
Pasaldyto Kondensuoto Pieno Į kavą. Tr atrasi, 
kad net’k priduos kavai puikesnį kvapą, bet iš
vilks aikštėn visa gerumą puikiai sutaisytos kavos. 
Nenustelbia to puikaus ]div«»s kvapsnio. Ir tuomet 
įK'isitikrink. jog vienas kenas BOrden's Pasaldyto 
Kondensuoto Pieno eina taip toli, kaip puskvor.te 
■pė-ne Į- enkro.________
RYŽTU PUDJNCO BANDYMAS—Paimk geriausi 
receptą dėl ryžių pudingo — toki kurs reikalauja 
tikros st.ietonn- ii cukr<>. Ir vietoj to padiuyk su 
BordenN Pasaldytu Kondensuotu Pienu. Pamaty
si kaip stebėtinai tirštą ir skaniai kvepianti gausi 
pudingą.

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų 
Kiekvienas Jiou^cti T.eiltolls kaip a t vaizduot n turi didele premi
jų •rt'rtę. \tlatikykile artimiausių premiją krautuvę Ir pažln- , 
rėkite kaip lengva gauti sidabrinių daiktų, lėkščių, lnlkriulžių ir 
<lungel| puikiausių dalykų DYKAI lik su llorden IcilmlAtris nuo 
šios rušies Pasaldyto Kondensuoto Pieno.- Pradėk tojipjil 
liūs šiandien. Tamsta džiaugsies.
DYKAT Uhistnioto kntafbgo. knriar. ’.e randasi daug premijų.

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie
89 Fricnd St., arti Haymarket Sq.

KITOS l'ltEVin. KRATTI VF.S 
miilMIEPoRT. Ct. PROVIDKNCK. ll.f. 
105 Congress SI. 19 Aliom Stare* 
arti Malti Street arti \Vasliington St.

TIIE BORDKN CO.MPĄNY. RORDE8 lll.DG.. NEAV YORK

Argentinoj Katamarkos a- 
pylinkėj paleontologijos (iš
kasamu senovės gvvūnu lie- 
kanų tyrinėtoji) eks}x*dicija 
iškasė milžiniškų gyvulių li
kučius, kurie* gyvenę prieš 
kelis milijonus metų. Šie 
reti radiniai tuoksi i ninku 
tarpe sukėlė dideli susidomė
jimą.

VOKIETIJOS EX-KAIZERI0 
SŪNAUS ŽMONA — FAB- 

RIK0 DARBnĮTNKĖ
Princesė Sofija Sarlofte, 

buvus ex-kaizerio sūnaus, 
princo Kitelio ’Fridricbo. 
žmona dabar su juo išsiskv- 
ms, patapo fabriko darbi- 
.ninkč. Ji dirba sienų popie
rių fabrike TIanoren* kaipo 
lamstininkė.

Res. Talbot 5863 '

J. J. ZABARAUSKAS

Avootk

Ofiso Telefonas University 88314 
Rezidencijos TeŲ University 8851-

0. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotoja 
44S ir 083 CAMBRIDGE STREE 

-------- -gAMBRIDOR MASS____

EAI.l. RIVKR. M:»< 
11—3-rd Street 
tirti Bcdfnrd St.

ei. Norvvood 1503


