
PO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

as Matulevičių

Baisi Nelaimė

Žiemos

VISŲ SALIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITĖS!

BAŽNYČIOS PRIEŠŲ 
ATSIVERTIMAS

ITALAI STEIGIA LIETU. 
VOJ ATSTOVYBĘ

Italų vyriausybe per savo 
Įgaliotą ministerį p. Stranie- 
rį pareiškė, kad ji nutarusi 
netrukus įsteigti Kaune at
skirą nuo kitu pabaltijo val
stybių pasiuntinybę.

Į LIETUVĄ NEUŽDRAUSTA 
ĮVEŽTI UŽSIENIŲ 

LAIKRAŠČIAI

BUVĘS POLICIJOS VIRŠI
NINKAS KALTINAMAS 

APIPLĖŠIME
WTXOXA, Minu.—Krank 

W. Soipmer, buvęs policijos 
viršininku ir galva Suvieny
tų Valstijų Slaptos tarnvlx>s 
šiaurvakariuose, liko apkal
tintas su trims kitais sąfyšy- 
je su a pi plėšimu ir vagyste 
$35,000 South St. Paul trau
kinio vežančio pašto siunti
nius balandžio 17, 1924.

Vaizdas teatro Montrealyje po gaisro, kur žuvo^apie 80 vaiku, čia matosi policistai 
ir gaisrininkai, ieškantys gaisrininkai, ieškantys gaisro aukų teatro viduje.

GAISRAS DIRBTUVĖJE 
$6,000 nuostoliu

WATEBTO\VN, Mass. — 
Bnmsene Mfg. kompanijos 
chemikalu dirbtuvėje gais
ras padarė $6,000 nuostolių. 
Užliepsnojus chemikalams 
vanduo nesulaikė ugnies.Tu- 
rėjo šauktis ugniagesius iš 
kitu apylinkės miestelių.

12 ŠMtJGELNINKŲ PRISI
PAŽINO KALTAIS

Du stos ginti save teisme
Iš 14 kaltininkų, kurie tu

rėjo stoti Federaliame teis
me už suokalbį įvežti laivu 
“Van” svaiginamų gėrimų, 
12 permainė savo nusistaty
mą ir prisipažino kaltais, o 
du stos prieš teisininkus gin
ti save.

KAUNAS, NII-31 (R). 
TŠ karo cenzoriaus patirta, 
kad, priešingai kai kurių lai
kraščių pranešimams, į Lie
tuvą neuždrausta įvežti nė 
vieno užsienių laikraščio, o 
tiktai sulaikytas įvežimas kai 
kurių laikraščių atskirų-nu
merių.

PRANEŠKITE Nai
ši omus dienomis gavome skirti 

<eletą nusiskundimų, kad ne
gauna laikraščio “Darbinin
ko” visai ir paskirtomis die
nomis. SUPI

Prašome visu tų, kurie vi
sai negauna arba gauna su- 
vėluotą pranešti mums, ku- kriči< 
ris numeris vėluoja ir kokiu kad t 
aiku gaunamas. supk

Gavę skundas kreipsimės į Imu 
Tastą ir reikalausime gėrės- jo į f 
nio patarnavimo. ko. .

Pasarga: Šios savaitėš kad i 
“Darbininkas.” nonas ir ki- t ė. 
tas numeris išėjo viena die- At 
na suvėluotas. - palx”

‘ ‘ D-1'0 ” A din i n isf ra eija|sti ją

J. E. ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULEVIČIUS
Vyriausias Marijonų Vienuolijos Vadas.. Apaštališkas Lietuvai 
Vizitatorius, Lietuvos Bažnytinės Provincijos Įkūrėjas, karš
tas lietuvių darbininkų ir mūsų Tautos apgynėjas po sunkios 
“apendikso” ligos mirė sausio 27 d. š. m. 2 vai. ryte,. Lietuvoje. 
Amžiną atilsį duok jo sielai, Viešpatie!

MONTREAL, Kanada. — 
Sausio d d. š; m." čia ištiko 
baisi nelaimė. Užsidegė te
atras vardu ‘Laurier Palace’ 
apie- 2 vai. po pietų, kuomet 
jame buvo daugiausia vaiku
čiai Ano 41/5 iki 18 metų am
žiaus. Buvo ir suaugusių. 
Vietoje kilus panikai žuvo 77 
ąsūfiėnys, o nugabenta į ligo
nines 160 asmenų iš kurių la
bai daug nuo padalytų žaiž- 
dų miršta. '

Degant teatrui iš miesto 
pribėgo tėvų gelbėti savo vai- . 
kus ir nežiūrėjo į gyvybei 
pavojų puolė į ugnį ir nema
žai taip žuvo. Nesulaikė jų 
jokia jėga. Buvo ir lietuvių 
vaikučių, bet iš jų, ačiū Die
vui, nė vienas nežuvo.

Švenčiausios Marijos l)až- 
ityČioj faį i^įV0 liūdniausias 
vaizdas. Sausio 11 d. š. m. 
laidojo 55 mažus vaikučius, 
sudegusius tame teatre. Pir
mieji bažnyčioje suolai buvo 
nukloti karstais. Nuo penk
tos valandos ryto iki 9, vai.

" teikS šv. Mišias’už žuvusius 
vaikučius tos parapijos ku
nigai. 9 vai. ryte laikė šv. 
mišias vyskupas Alfonsas 
Deschamps, o 11 vai. pasku
tines šv. mišias, iškilmingai 
laikė J. E. Arki-Vyskupas 
Gauthier. Jis pasakė labai 

^graudų pamokslą. Tarpe žu
vusių buvo po du ir tris vai
kučius iš vienos šeimynos.

» Vieno ugniagesio žuvo dvi 
• mergaiti ir vaikutis, tai visa 

šeimyna. Motina apie tai 
sužinojus, krito ant žemės ir 
mirė. Liko tik vienas tėvas. 
Šis atsitikimas bus atminti
nas ilgai. Tai baisus ir liūd
nas reginys. ,

Zfūioji Rūtclč

KOVA SU NEUNLTISTAIS
WHELLING, W. Va. — 

Vietos organizuoti darbinin
kai pradėjo kovą prieš kom
panijas, kurios neleidžia 

darbininkams susiorganizuo
ti. Neorganizuoti darbinin- 
kai bus agituojami susiorga- 
nizuetb

s,-.į £-

PALEIDO KLAIPĖDOS 
SEIMELĮ

Kaunas Sausio 24 d. (El
ta). — Pasiremdamas Konven-i į 
cijos dvyliktu straipsniu ir 
Rinkimų įstatymo vienuolik
tuoju straipsniu, Klaipėdos Gu
bernatorius, susitaręs su Direk- y 
torija, paleido Seimelį.

Seimelio paleidimo priežastį 
sudarė visiškas Seimelio neno- > 
ras bendradarbiauti su Direk
torija, ryškiai pasireiškęs de
klaracijai išklausyti šeštadienį 
sušaukto posėdžio boikotavi- 
me, nesusirenkant kvorumui 
reikalingo atstovų skaičiaus.

Esamomis žiniomis daugelis .*

NAUJA PLANETA

Paryžiaus mokslo akade
mija praneša, kad netoli sau
lės pavyko susekti nauja 
planeta.

- žinomi pranešame gerb. L. D. S. nariams, “Darbininko*’ 
skaitytojams, bendradarbiams, prieteliams ir rėmėjams, kad,> 
buvęs “Darbininko” redaktorius Pranas Gudas nuo sausio 26 
d. š. m. pasitraukė iš užimamosredakcijoje vietos ir taipgi nuOi ^. 
kitų pareigų.Tad, visus laiškus, žinias ir visą kas tik liečia o^^ 
ganizaciją ir “Darbininkė* adresuokite tiesiog “DARBININ
KAS” arba LDS. CENTRAS. \ .p „ ;

V L. D. S. CENTRO VALDYBĄ.
■ ■ ■ ■
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šisai yra Suv. Valstijų lai
vyno jūrininkas, pirmutinis ga
vęs iš banko paskolą užstaty- 
damas savo apdra^dos polisą, 
valdžios išduotą.
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ŠIENIO SFAUDOr'PRA- 
' SIMANYMAI

UNAį^ Xli-3Į (E), 
ienio skauda skleidžia' ži- 
5 apie tariamus išsinnti- 
s Iš-Klaipėdos kr. vokie- 

f. č. Įaikraščii] redaktorių, 
kiečių tautipė spaudos są- 

esą net oficialiai pū
tavusi (irieš “išvarymą 

r&aktorių iš Klaipėdos kr.” 
A^‘EFta” Įgaliota pranešti, 
kad tos žinios neturi jokio 
pagimdo. Jokių redaktorių 
^^Ūaipūdiis ki *. nėra išsiųs
ta.

- Penktadienis, Sausio žft, 19#

Naujas Išradimas
Dekens New Discovery Ointment
Deksnio (hdinga Mostis. kurios pasaulis (X‘r šimtus metų 

laukė tai jau yra GATAVA. * "' r
Deksnio Galinga Mostis yra sudaryta iš geriausių ir bran

giausių gyduolių iš visu kraštą svieto giriu, visokiu napžių, 
aliejų, iš žolių, kvietkų ir visokių šaknų.

Deksnio Galinga Mostis eina per skūrą i gyslas ir darbasi 
i kraują ir būna ilgą laiką žmogaus kūne, tai tokiu būdurišsi- 
skirsto kraują, sustiprina visą žmogaus organizmą ir išvaro lan
kau visokius skaudėjimus, kaip tai: REl'MATIZMĄ, RANKŲ, 
KOJ Ę, GALVOS skaudėjimą, šaltį, ranku, kojų tįrpimą ir atša
lusio kraujo, ir taip visokius skaudėjimus (lik ne ronas).

Didžiausia laimė pasaulyje kiekvieno žmogaus yra gėrėtis 
sveikata. Didžiausi skarbai honorai ir užsitarnavimai nieku yr 
[iries atsakančią sveikatą.

Žmogus nupuolęs ant sveikatos, neatboja nieku, nieks jo ne- 
tiešija, viskas jam apmirusiu ir be vertės. Atkr<‘ipiant atydon 
bagočius (turtuolius) ne vienas tokis bagočius. neturintis svei
katos atiduotų savo bagotystę su mielu noru bile tik atsikratyti 
ligos. J r tu mielas Brolau Sesute nekankink savęs ilgiau ale eik 
tuojaus i vaistinyčią ar pas vietini agentą ir jiasipirk Deksnio 
Galingos Alosties, kuri tave išgelbės iš skausmų ir vargų.

Deksnio Galingą Mostį labai rekomenduoja, garsingi (^šau
lio gydytojai. Kurią Amerikos valdžia pripažino ir užtvirtino 
kaipo geriausią gyduolę pasauly dėl Reumatiškų skaudėjimų. 

‘Garsinam visam pasauliui atvirai ir teisingai už kurias pa
saulis paliudija ir’dėkavoja už teisingumą gyduolių.

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

Deksnio Galinga Al ištiš yra tiek verta aukso. Yiek ji pati 
sveria sulig naudos gydymo. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00 ir 
15 centų už persiuntimą ekstra.

Deksnio gyduoles parduoda išmintingi Aptiekoriai.
i - Klauskite taip: DEKENS NEW DISCOVERY OINTMENT. 

Jeigu negalėtum gauti pas vietinį aptiekorią, tai prisiųsk 
mums.šitą kuponą. >į

Štai k-ą- mums rašo šimtas tokių laišku su padėkavonėmis 
aplaikom iš viso pasaulio kraštų. Žmonės- dėkavoja atvirai ir 
teisingai.

Tikrai sa'knii st«.buklin^«»s DEKSNIO 
;zy<ht<.lės iš Amerikos, kurios malte iš
gelbėjo. Turėjau pritrauktą rauką |>er 
ilįfus motus ir niekaip nejritlėjtru :šsi- 
’.'yil.vti ir gy<b tojai buvo, ketinę pinuti. 
Aciti Dievui ir žmonėms. kuri<>. prirodė 
ir patarė naudoti Jieksnio Galitrzą Mos- 
<į sunaudojau porą dėžučių ir likos mu
ito ranka sveika. \čių jums išradėjai 
.ų brangių gyduolių, kad jums Ponas 
Dievas (nulėtų tolinns dar+>tioiis.

Emilijų ‘ Jiitxh il. icne 
Kražių paštas ir ų^i^tas. Lietuva.

Negirdėjau ausimis j>er 20 metų, lar- 
vau pas visokius gydytojus ir visokias 
gyduoles naudojau, net viskas buvo aut 
tuščio, kada išgirdau pagyrimą DEKS- 
Nltt < JA 1.1 N( ;< »S M t >ST1 ES pamislimtu 
sau reikia pabandyti šitų gyduolių, stt- 
natidojati apie tris dėžutes' ir dar pili- 
dėjau girdėti man pasirodė, kad dangtis 
iiisidiirė ant žemės, nežinojau nei kas 
Iii ryt i iš tos liHk>myl*ės verkiau ir ntel- 

•Ižifttis už tas stebuklingas gyduole*.
Tiikstnnčius sykių iariu učių išradę-

jni Dyksnini.
O. P<il iihi> n ii n<. 

Pasvalio paštu*. Talučkonių kaimus. 
Pasvalio apsk-ritis. Lietuva.

llv nioutli. Pa.. 
Birželio S. 1921 m.

t .‘erbiamus 'Tamsta
Aš V-J metų senumo vyras, turėjau 

skitu.įėjimą įh-i 2 metu rankose ir nu
garoj. Panaudojau iusų Gailimą Mostj, 
dubai’ esu sveikus. | r mano motel is 
turėjo šone skaudėjimą imt <latm metų; 
i*^it r.v nu* 
sykiu* 
dingo, 
lingu*

NUŽUDĖ KAIMYNĄ

Gruodžio.mėn. 10 d. 9 vai. 
vakaro Navinykų kaime, Ke- 
tintaląkių kaime, Keturva- 
lakių*vaisė.. Vilkaviškio ap., 

hiaš piktadaris nužudė 
ir agiplėšė to pat kaimo g\> 
vent^įĄ Taubą Albertų. At
vykus žmogžudystės vieton 
policija įtariamą žmogžudys
tėje sulaikė — to pat kaimo 
gyventoją Šlivinską Juozą, 
2t> uit uuiiž., pas kuri kratos 
metu rasta 500 litų pinigu, 
pirktos medžiagos, cukraus 
ir šiaip smulkitfprekių. Iš
syk ŠI i vi nskas kaltu neprisi
pažino ir pareiškė, kad rastą 
pas ji medžiagą jis pirkęs 
Kalvarijoj, o pinigus uždir
bęs. Vėliau kvočiant papil
domai apiplėšime kaltu pri
sipažino ir pareiškė, kad į 
Taubą šovęs du kartu iš re
volverio.

Varniuose steigiama koncen- 
tracijos stovykla

^KAUNAS, XH 2$) (E ), 
•sąryšy SU komunistų sušau- 
dymu neatsakomi ugi] asme- 
uąj skiedžiami gandai, kad 
k&ro lauko teismui Kaune 
esą. atiduota dar visa eilė ko- 
į^ųmistų. Kauno karo ko- 
laėndantūra praneša, kad tie 
gandai neturi pagrindo ir 
fcad tuo tarpu karo lauko 
tieisinui nėra atiduotas nū 
viėtias asmuo... Dabartiniu 

t«•

fljtetu.‘politines policijos ve
dami tardymui žymesniųjų 
kĮęimunistų, kuriem turimomis 
•žiniomis, yra ruošę Lietuvo j 
ginkluotų komunistų u;r- 
versmą. Jei iš tardvnni pa
aiškės sanėtinu irodvųiu jų 
tūiišTkaltinuii ]>atvirtinn. gal 
ii bus .reikalo kai kuriuos 
■ 'i« .
akmeni* perduoti karo lauko 
teismui.
r ’ *

? '.Kenksmingiems .asiųeitims
* J? • * v ’
fe>munist;iius izoliuoti 
yįsuomenes varmuose 
’giama konewntracijos 
Vykia. Koncentracijos

KUO 
stei- 
sto- 
sto- 

vVkloj 'kuriam laikui bus izo
liuoti visi Valstybes tvarkai 

visuomenes ramybei p;ivo 
jiiigi asmenys. Ligi šio) y- 
ra nuspręsta išsiųsti 9 asmv- 
nį’s.

• tl , .lt*. .—■- — -
vT“

Šventosios žvejų 
UOSTO STATYMAS 

5KAUNAS. XII-29 (E.).

S5yeutos4«ks žveju uosto svar 
besnieji statymo darbai jau 
atlikti. ICistaivtu abu molu 
kinetinis .‘>45 
siaurinis 212 
Ehibar vyksta 

krantų 
šventosios žveju uosto dar- 
4&Įims ligi Šiol .išleistą ligi l,- 
500.000 litu. Galutinam no- w <■
5&0 statvbos užbaigimui, kad 
būtų galima ji pilnai eksplo-l 
akuoti, reikalinga dar 1.21)0.- 
D00 litų.

• t --------

Mūsų karžygiai
' - 'Atvykus Į Kalnią iš Jona- 

>. radau hran- 
kairivėliiis -mieste ei- 

Naktis. šal- 
Negalėdanias nieku

. iui]wkdu 
iydrs papirosų 12 (lakelių ir 
__________ Suskaudo mali

lis
v .

TRAUKINYS PAMETĖ 
KONDUKTORIŲ

VINCAI,(Mariamp. ap.). 
--Neseniai Vincuose man taip

atsitiko. Tiesa, ne-man, bet 
truputi įgėrusiani kondukto
riui traukiniui pasijudinus 
važiuoti, pasitaikė iškristi iš 
vagono. Traukinys nuvažia
vo o žmogus sveikas išlikęs, 
švilpuku norėjo traukinį su
stabdyti. Švilpė atbėgęs ir 
stoties viršininkas: 
raudonu žiburiu, liet maši
nistas negirdėdamas nuva
žiavo. Už poros kilometrų 
apsižiūrėjo, kad kondukto
rių pametęs, traukinys grižo 
ieškoti.

Kad kitoje šalyje, tai ši
toks ivvkis būtų apjuoktas 
krašto spaudoje. Pas mus 
tai mažmožis: pas .mus trau
kinys laukia pasivėlavusių 
p a sa ž i i * r i ų atsilygindamas, 
kad pasažieriams tenka jo 
palaukti nekCrtą.

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. p’o 
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, II vai. ryte liet. R. K. 
bažnyčioje. Šis seimelis yra 

. ytiri svarbus, kadangi bus 
renkama 1927 metams valdy
ba ir komisijos. Po posėdžių 
bus draugiška savybės pra
moga. z

DVI MERGINOS NUŠUTO

ŠTUKONYS (Skapiškio 
valse.). Viena to kaimo nieig 
gina griuvo nešant puodą ir 
apsipylė verdančiu vande
niu. Nelaimingoji baisiai 
nusiplikino. Antroji mergi
na. rytojaus dieną, vary dar 
ma “samogonkę.” katilui 
trūkus, liko apipilta verdan
čia putra.

Pirmąją ne toks apmaudas 
ima. nes netyčia apsiliejo. 
Tačiau antroji pati nusibau- 
dė dėl savo kaprizų.-Kalilas 
rūko samogonkę mygant. 

Turbūt, nebuvo Įtaisyto mo- 
nomebro. jei nepastebėjo, 
kad putra perdaug Įkaitinta.

NEIŠTIRTAS PILIAKALNIS

TREIGIU k., Laukuvos 
vaisė, prie Lokaiišupės upe
lio randasi puikioj vietoj pi
liakalnis, žmonių vadinamas 
■‘pilis.” 
gilėmis* daubomis, 
apaugę 
iriais, viršus apsodintas Vil
niaus medeliais. Senesnieji 
žmonės pasakoja, kad iš šve
dų laikų viduj piliakalnio y- 
ra paslėpto daug turto. Ver
tėtų ištirti.

P. BUDRYS VJD. REIKALŲ 
MINISTERIJOS PATA- 

‘ RĖJAS

Buvusi 1 a i | )ūd <>s guber- 
jiatorius p. Budrys, kaip 
mums pranešta, esąs kviečia
mas būti prie Vidaus Reik. 
Alin-jos patarėju. P. Bud
rys vakar. N11-29 d., atvyko 
Kaunan.

KLAUNORTAI (Šiaulių 
apskr.). Yra dvaras, kurio 
kiipinyne ra^daisi 1 bažnytėlė, 
prie kurios nuo 1P12’ metų 
gyvena kunigas. Laike kai-o 
toji bažnytėlė labai nukentė
jo:.nudegintas stogas ir 
griautos mūro sienos.

STTRNĖNAi (Vilkaviš
kio ap.). V. Nari.jauskas 
plėšdamas tvarto .stogą rado 
labai gražaus darbo rago dė
žutę skustuvui laikyti. Dirb
ta 1902 m. būtų gerą toks ra
dinys atiduoti i muzėjų. kur 
ir kiti galėtu toki gražu iš- 
dirbini pamatyti.

.Praeitais metais kovo men. 
tapo Įsteigta pienine ir iki 
šiam laikui gmai veikė, tik 
lapkričio mėnesį pienas žy
miai sumažėjoj

Buto atžvilgiu pieninė tu
rėtų dideliu nuostolių, bet 
dėka gerai prityrusiai ir iš- 
sipraktikavusiai pieninės ve
dėjai p. Baniiilytoh nviwttm 
būna visumefT rūšies.

STIRNINAI (Vilkaviš
kio ap.). V. Narijauskas 
plėšdamas tvarto stogą rado 
labai gražaus darini rago dė
žute skustuvui laikyti. Dirb
ta I902 m. būtų gera toks ra
diny * atiduot i į muzėjų. kur 
ii; kiti galėti] tokį, graži] iš- 
(lirl)HiĮ_4mwdyti.‘

KARO NAŠLAIČIŲ VARGAI
Ą ARENA. Kėlios mote

rys — karo našlaites. apsigy
veno bu v. karo sandHių me
diniuose trobesiuose. Gyve
no uždirbdamos tik tai die
nai ir džiaugdamos nors tuo. 
kali už pastogę nereikia mo
kėti. Bet atsirado “gerada
ris”—vietos girininkas, gau
nantis ir algą ir pievą, kuris 

išmesti tas 
ir patsai ten apsi- 
Moterėlės i š gą s d i n - 

ir liūgą prie

nant sai-g^ ba. 
M*- 

lutu pagelbėti.

Įž&alhiau. ____
, kmlčU^- ncgaliu^u vie- 

e stovėti; Mmuu akysi* jie 
atrodė ti<rais didvyriais, nes 
'iįą^yuč Lieluvą nuo l^ol.Še- 
vfcino; ir aš lokiu norėjau 
Wi, liet negaliu.. . Dar pa 
«{|domav<*iTi. ar pajėgsią iš 
lakyti taip sunkią naštą, — 
atsakė kad verčiau miVsią. « 
neatiduosiu.Lietuvą, boiševi- _ _

vergti kiaulių tmisykloiuis?—ahtn

♦-

t-

NEGERBIA KAPŲ

ZYPLIAI (šakių apsk.). 
Kaimo kapines suvis apleis- 
ios. Tvoros visai ir neljei’a. 
ir t<xlel jas lanko visoki ne
švarūs sutvėrimėliai. Ma
tant reginį, liūdini daro
si, kad protėvių kapai

tai musų sį- cialybč ii-ilgų metų prak
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos.

1G Fleasant St.. Unvrence, Mass.
z —

M. A. NORKŪNAS

Gerinusia i žinomas būdas 
stabdvti via llili's Ci’se-t ra R.on'i’le- i Iii,kiti 
'tlliniite. M’lionat t:., jiedu k:i> žiem'}. Įt«->-i<;i 
.lis šalt; s-t-iab.io i 21 valandas.

Daug tūkstančiu žmonių kasmet mir ; 
-ta nn<> šalčio pasek m' t. Vena pneume 
:>i:t nukerta lūo.'.otl. Taici šal::s. daly 
kas rimtas’. Gyilyk ji goiiau.dtt žinomi; 
būda.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. baltis pavojingas - stabdyk ji tuoj 
ir kaip fTk nTnd T>ndi: geriausiu atoksbii 
žinomu. Visos aptiekos parduoda TIiil’s.
Tikrai Gauk

CASCmįQUININE
. Raudona Dėžė^Q8lJS^ su^azeikslu į

AR TURI KIRMĖLĘ

Jų apsireiškimai
.h-igii iuri kirmėlę, jeigu esi 'ienas 

i* <ų šimtų tuksiančių, kurie iuri/kir- 
•neles, likimės. kad dasiprotėsit jas įci- 
.i::ik\l i>::k<;i jos dar neisigilinę pakenkt 
sveiimtai. kad kili susipainiojimai ku
rie lankiai seka neužteki Inai maisto, 
kuris jau išsisėmęs. Kada painunins 
ateina, jie,visgi turi ar anksčiau ar vė
liau niekados negalima būt sveiku, (ly
dytojai pareiškia kati tai yra vien iš 
sutrukdytojo dalykų. ir tuoj galima pa- 
.ėiiiyt kad kirmėlė.' Galima ĮHižint ant 
regėjimo, inkstų. kei>enų. širdies arba 
daug kitų skausmų. Daug kartų žmo
gus gydosi tino kitos 
tada liga yra kirmėlė. Dėl pavyzdžio 
paimki: šešių melu vaikeli, kuris tu
rėjęs kirmėlę per kelis mėnesius, putė-, 
mykit jo suvargus.! veidą. Turėti I....... . 
Ię yra taip nat kaip ir nustosimas val
gio. Kirmėlė suėda visas geriausi* da
lis maisto, kuris iuri nešti iiiaistiiigit- 
m<i tavo kraujui.

Tūkstančiai sergančių moterų ir vai
kų be gerų pasekmių gydomi nuo įvai
riu ligų, o iiio tarpu jų likrtt ligos prie
žastis yra tai ta bjaurybė kirmėlė. Tik
ri tos negalės ženklai yra tai išėjimai 
lo^ biattrylies didelių. Tai btalirybei at- 
sitadtis žmogus netenka lųsuito. o kar
iais apsireiškia vilkiškas a]H'tit;is. lie
žuvis tampa apvilktas, ėda rėmuo, 
skausta strėnos, sąnariai ir kojos, galva 
skausta, svaigsta, n’lpsta. tuštuma vitlu- 
ziuose. Apsireišlaa randai apie akis, 
kūnas apskritai nusilpsta. Viduriuose 
jaučiasi sunkumas, išpūtimas, kartais 
■■atiėiasi lyg kas iš pilvo slenka į vidll- 

: ins. Vėl jaučiasi lyg kad kas slenka 
gerklės. Ligonio oda geltona, ne
normaliu svorio, turi blo^ą kva

pią. nuolat spiauja. neturi jokios ;:m- 
l'iii ijos. jokio noro veikti, visada "lin
inis. Tos bjaurybės būnančios In pūdų 
įiluio. neretai yra nuomario priež.itsii- 
Ititi. Kuomet ji ima slinkti į gerklę, lai 
įkaitais ii žmogų gali pasmaugti. Pa- 
Galiuk tą bjaurybę kuogreičiatįsia. Ntt- 
jsil,;a.tyk jos pirm negu ji visiškai stt- 
>-dy~ iato sveikatą. Vtsiųsk sio.ts až 
(gydymą l.avtan'tt. ji*: nori tikrą ir grei- 
llą pasigydy litą. Lavinti šiaip jau svei"- 
ikatid nekenkia, nepakenks, jei kirmė
lės neturi. Parsiduoda tik pakietins. 
IA|»diatidai pridėk 2-'h-. Nusiunčiama <’. 
'• D. KOVAI. LABORATORY. S4 
INetting Bltlg.. \\ indsor. Ont.

Ne\v Britain. Cl.. Saus. 2. 1925 
Gttodotini Tamsios: —

Turėjau Reumatizmą ikt ilgus nmtus 
buvau baudęs'visokias gyiltiofes ir gy
dytojus. bet naudos nebuvo. Išgirdęs 
nuo žmonių pagyrimą apie jūsų Galin
gą Mostj parsitraukiau panaudojau sa
vaitę laiko, dabar jaučiuosi iikrai svei
ku jau pradėjau dirbti ir turiu laimi 
ačiū už jūsų gyduoles. Jtįs. suiUle Da-_ 
garsinti šitą mano laišką arba jmsaky- 
ti kiekvienam jeigu norėtų žinoti tei- 
sybės apie justi gydt:<>1<>s. tegul rašo pas 
mane ir aš parašau jiems kaip aš sir
gau ir kaip muite išgydė jūsų gyduolės. 
Dar aš prisiunėiii jums .C.JP dėl 3 dė
žučių i >ekstdo Galingos Alosties )>o 
si..Iii. nes aš siųsiu savo dėdei į Eu
ropą šitas stelmtiiias gyduoles, meldžiu 
kaip greičiau prisiųsti.

Su pagarbu. 7<o<// t
Areli Si.. Ne"' Britam. Conn.

“TIESOS AIDAI”
* .

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.'

Prenumerata nretams..........................................$1.20

Atskira knvgelė........................................................ 10c.

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

BI

ruošęsis greitai 
našlaites 
gyventi, 
tos verkšlena 
kiekvieno, liet -iš kur atva- 
žiuojančMis “pono,” prašinė- 
damos jas užtarti.

Žemės tvarkytojas toli gy
vena, taip, kad kita pėseFa it’ 
nedari tų.

Vietinis viršaitis, kurio Ivg 
kad ir pareiga būti] pasirū
pinti tomis našlaitėmis, ra
miausiai sėdi k’tup ir nematy
damas kitų vargų.

Kas jomis pasirūpins? O 
] Misi rūpinti reikia.* 0

I I JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ., 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

gražiausi, vaikų laikraštį

M 59

“Branginki! laiką: kiek
viena minuta siūlė mūši] 
gyvenimo audekle/’ (Riek

Daugybe paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai iv 
pramogėlės., Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir k i toki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina- 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

> „ • *•

Vienas Nr. susipažinti siimčismas veltui. ,•

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

su G.-tlinga Me<t imi helius 
ir než.rniii kur tie- sknlisiims 

Ir veliimm kiekvienam jtt<ų Ga- 
gy.luoles.

Slt pagarba. /«.-v ph 
Main Si., Plyni.nuli. Pa.

Vittsinn. Pa.. Vasario 1S. P.r_>| 
< lerbiamieji Tamstom:

Talin širdingą ačių už justi Naują 
išradimą, kuris man suteikė sveikatą 
:iš (k* metų amžiaus moteris turėjau re
umatizmų )w>r 17 metų buvau Pas viso
kius gydytojus ir naudojau visokias 
gyduoles, kas ką tik sakė. Imt niekas 
Ili-gelbėjo.

■ Pasipirkan jūsų Galingą Mostj pas 
vietinį agentą tik sunaudojau :i dėžtt- 
Ufa> . Galingus—Mosties ii- :iten vali savu 

sveikatą. Ir iariu labai acįų už jttsų gy
duolių gaTingiimą.

Su pagarba. .\nim ^arihkit nė. 
14 Stark St.. Pittstpn. Pa.

Kni|H» FoTTčtstn.s per kelius metus 
būdamas gavau “
kati negsdėdavuu sykiais nei (atstovėti, 
buvau pas kelius 
naudojau visokių ;
nebuvo. Mano motina parnešė linksnio 
GalittL'ą Mosi j j ta naudoja u apie ketu
rias sykius jr nežinau kur tie baisus 
-kaudė.jtmai dingo. Ir .muito draugas 

■I. Atitlersoii taip pat išsigydė š«>in> 
,-kuudėjiiną. Avių pž. gyduole----------—■ ■ - ... ------- '•—■*-- «.

J/ r JI c r ne y K< ntt

Retlnintiiznią kojose.

‘ gydytojus ir L-iip 
gydiKdių. l>et gerinti

Nesiųsk pinigų tik parašyk savo atlresą ir prisiąsk muins 
šitą kuponą užmokėsi jvaštininkui. kada gyduoles atneš. 
GVARANCIJA. Jeigu ]>asekinių neaplaik.vsi Į 15 dienų, 
pinigus grąžiname.
Vardas ir pavardė--------------------------------------------------------
No. ir gatvė_ _—---- ----------------------------------- - --------1__
Miestas------------- -------------- -- ----------Valstija_____________

DEKSNIS OINTMENT 00.,
' 518 Main Street . Hartford, Conn. U. S. A.

PASARGA:

t

I

Nuo visokių apgavikų žiūrėki
te, kad būtų toks pavoksiąs 
ant dėžutės ir toks pat pkražas, ~ 
kaip čia, tada turėsite tikrų gy
duolę. ’

REIKALAUJAM AGENTŲ IR AGENČIŲ VISUR
~ r i r - r J*P-* 1 ................... ...... i i u ,, ■ ------------—------- _—_
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DVASIŠKŲ SKAITYMELIŲ SKYRIUS
—- f r -» ‘ VEDA KUN. PR. JURAS, L. D. S. DVASIOS VADAS o

KODĖL Aš RYMO 
KATALIKAS 

Bendri Bruožai

Žmogus iš prigimties yra 
religinis. Jis jaučia savyje* 
pareigą pripažinti Dievą sa
vo Sutvėrėju, jam tarnauti ■ 
ir atiduoti jam priderančią 
garbę. Tame ir apsireiškia I 
žmogaus religija. Žmogaus 
santikiai su Dievu vadinasi 
religija arba tikėjimas.

Jeigu garbintumėm Dievą 
taip kaip mes suprantame 
savo protu, mūsų religija 
būtų prigimtinė arba prjgim- 

. ties religija.
Žmogaus protas labai ap

ribotas. Jis tegali pažinti 
vien galutinius daiktus. Gi 
Dievas yra begalinė Esybė; 
tad jis žmogaus protu neapi
mamas. Nepažindami Iii v-* 
vo negalime tjnkamai Jį pa- 

- garbinti. Iš savo lx*galinės 
meilės Dievas patsai teikės 
apreikšti kaip mes privalome 
gyventi ir kokiu būdu Jį gar
binti. Užtat apreikštoji, 
mums Dievo religija yra ant-, 
gamtinė.

Dievo apreikštoj religijoj 
dalyvauja visos žmogaus pa
jėgos, būtent: protas per ti-, 
kėjimą Dievo žodžiais ir per 
tiesos pažinimą: valia per į- 
sakymų laikymą; jausmai 
per Dievo meilę, džiaugsmą, 
ramybę, pasigerėjimą; kūnas 
per išorinius ženklus, kuriais 
apsireiškia mūsų vidujiniai 
sielos jausmai.

Visi žmonės, išskyrus su- 
gecMfttnę" jaučia būtiną 
religijos reikalingumą kai}) 
pavieniams asmenims taip 
šeimynoms, valstybei ir ap
skritai visuomenei. Be to tu
rime aiškų Dievo Įsakymą — 
Viešpatį Dievą garbinti ir 
Jam vienam tarnauti (Mato 
4,10).. O kurie “pažinę Die
vą, negarbino Jo. kaipo Die
vo, ir nedėkojo.. , To dėlei 
Dievas juos padavė i jų šir- 

' - (lies pageidimus” (Rvm. L). 
Tautoms nutolusioms nuo re
ligijos per Ižai ją pranašą 
skelbiama pražūtis: “Nes 
tauta ir karalystė, kuri tau 
netarnaus, pražus, ir tautos 
bus paverstos tyrais”

. 60. 12).
Žmonės laikosi ‘religijos, 

nes'jie noir Įtikti Dievui. 
Šventas Raštas sako kad 
“Be tikėjimo negalima Įtikti 
Dievui” (Žyd. 11,6). Deja, 

• gyvenime matomo daug vie
na kitai priešingų .religijų. 
Beveik visos save vadina 

-• Dievo ąperįkštosionns.
Tikrj Religija Tik Viena

Vienas tėra Dievas, viena 
tėra tiesa, tad ir apreikštoji 
Dievo religija gali būt tik 
viena.

Dievas yra vienas visu 
žmonių Viešpats ir. Valdo
vas. Jis visus sutvėrė vie
nam tikslui. Visi žmonės tu
ri vieną prigimtį.. Tad visi 
turėtų jungtis su Dievu vie
na religija.

Kadangi daug esama reli
gijų ir kiekviena iš jų kitas 
vadina klaidingomis, kįla 
klausimas, kuri yra tikra ir 
kaip sužinoti kuri tikrai yra 
Dievo apreikšta?

Sveikas protas duoda man 
atsakymą. Juk religija yra

Į MANO kryžiusz i i
Sulietuvino Marijos Tarnaite

•

Kartą visos susirinkom po dienos darbų
jį- kalbėjom apie galią saulės spindulių. 
Kurti* vedė aršią kotą su tamsa nakties, 
O aidai varpų Bažnyčios }>ridavr vilti<*s.

’ : y' 
) l, 2 ■ •

Staiga tyla Užkariavo mūs visų širdis, 
Nes pajutom At}>irkė;ją beldžiant i duris! 
“Nebijokitį!*’ — suramino maloniu žvilgsniu.; .
Mes paipuplrin prie Jo kojų.. . Kaip saldu, ramu! .

Dievą pažinti ir garbinti kai
po Tobuliausią, Geriausią, 
Aukščiausia Esvbe tokiu bū- *• v *■
du, tokiomis priemonėmis, 
kokias Jis pats užtvirtino ir 
kokių yra vertas Jo Dieviš
kasis Majestotas. Toji reli
gija yra tikra, kurios moks
las yrą šventas ir teisingas, 
kinio Įsakymai dieviški. 
Kada Įsakymai bei parėdy
mai vienos religijos veda 
žmones prie šventumo bei to
bulumo, kad kas tik prieši
nasi, veda prie nedorybės ir 
bedievybės. Dievas negail 
užgirti kas šventa ir teisin
gu 

smerkimo kitų su priešingais 
įstatymais ir parėdymais re
ligijų. Negalima daleisti ke
lius tikėjimus teisingus be 
prieštaravimų ir Dievo Įžei
dimų.Turime pavyzdžių. Pa
imk katalikus ir žydus. Ka
talikai garbiname Kristų 
kaipo Dievą, gi žydai skaito 
JĮ suvedžiotoju, netiki i Jo 
Dievybę. Katalikų religija 
mokina Moterystės Sakra
mento nesuardomybę, Įsakcr 
mylėti net savo priešus, bet 
muzulmonų arba mogometo- 
lių tikėjimas leidžia daugmo- 
terystę, persiskirti su savo 
moterimi, kruvinai keršinti 
savo priešininkams. Rymo 
katalikai tiki kad Švenčiau- 
slhnie Sakramente teisingai, 
tikrai ir esamai yr’avisas ir 
gyvas patsai mūsų Viešpats 
Jėzus Kristus, Dievas ir 
Žmogus. Protestantas Z vin
gelis tvirtino, kad ten esąs 
tik Kristaus paveikslas; liu- 
teronis sako, kad tik per ti
kėjimą ten Jėzų Įsivaizdina
me: kalvinistai tiki, kad 
Švenčiausiame Sakramente; 
esanti tik Kristaus galybė, 
malonė. Sunku ir net nega
lima būtų prieiti prie atsa
kymo kuri religija tikra, jei
gu pats Dievas, kuris nega
li užgirti klaidos, neateitų 
mums i pagelbą.

Mūsų laimei pats Dievas 
daugelių ūdų ir daug sykių 
kalbėjęs tėvams per prana- 

; sus, paskiausiai prakalbėjo Į 
mus per savo Sūnų, Jėzų 

; Kristų. Jis ir pavyzdžiu ir 
gyvu žodžiu mokino žmones 
tiesos. O kad tas mokslas 
nenueitų niekais, nesugestų, 
kad ir mūsų širdyse dieviška
sis žodis galėtų blaškyti ne- 
žinystos rūkus, Kristus Į- 
steigė Draugiją, paskyrė 
apaštalus ir pats pasiliko su 
jais per visaą dienas iki pa
saulio pabaigai.

šventraštis tą Įrodo, bet ap- 
sirubežiuosime keliais pa
reiškimais. •

/
Kristaus žodžiai Aiškūs.

Kristus atėjo ant žemės, 
kaip Jis pats sako, sujungti 
visas tautas po vienu tikėji
mu, - surinkti kas buvo iš
sklaidyta i viempavydę po 
vienu ganytojumi. (Jono X, 
16). Skaidymasis' Į skirtin
gas avy dės, tai yra, Į skir
tingas religijas, priešinasi 
Išganytojaus norams.

Kristus .atėjo Įsteigti ant 
žemės vieną dvasišką karaii-

■ ' w v ■X

t* 'v
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Prakalbėjo Dievas klausdams: “Kuri iš sieki 
Pilna meilės ims nyšt-kryžių ant savo pečių >” 
“Man duok Dieve maloningas nešt k ryži ij ! Meldžiu, , 
Nors neverta tos malonūs, bet likti geidžiu.”

Suklupo pria kojų. Jėzaus išmokom mylėt 
Kryžių, ženklą atpirkimo, ir kantriai kentėt. 
Kryžiaus nešti da negavom, nors meldėm karšiai, 
Tik viltis stipri gaivino ir meilės jausmai.

Thomas Clonde ir John Decoydeyay, du vyriausiu Navajo 
Indijonu, padarė metini “tripą” f Washington’ą, D. C. ir ap-- 
lankė savo gimtinio krašto Indijonu reikalų komisionierių.

r *

a vienoje religijoje be pa-jj«? h- surinkti vienybėn visus 
.....................   -....o vai
kus. (Jonuli, 52). Įvairių 
religijų priešingumas apsi
reiškia prieštaraujančiuose 
moksluose, tai yra kovoje. 
Devas. Ramybės Viešpats, 
jokiu būdu negali užgirti sa
vo Karalijoj ant žemes reli
giniu vaidu.

Dieviškojo Išganytojaus 
buvo nuolatinis maldavimas 
idant visi tikintieji būtų vie
na kaip Jis ir’Jo dangiškasis 
Tėvas yra vienas. (Jono 17, 
2). “Šventasis Tėve, mel
džias Kristus, išlaikyk dėl 
savo vardo tuos, kuriuos man 
davei, kad jie būtu viena 
kaip ir mes” (Jou<T17, 11). 
Išganytojaus troškimas yra 
Įkūnytas Rymo Katalikų 
Bažnyčios vienoje valdžioje, 
viename moksle, viename 
kulte arba liturgiškoje vie- 
?iybėj(k

Kristus reikalavo į viską 
tikėti ką tik buvo apreiškęs. 
Išsiųsdamas Apaštalus ' pa
saulin mokyti visas tautas, 
Kristus prisakė skelbti tik 
tas tiesas, kurias išmokino 
ir liepė užlaikyti viską ką i- 
sakė (Mato 28, 20)._ JJuosy- 
bės jiems nebuvo palikta, 
šv. Povilas ragino Biržie
čius užlaikyti išviršinę ir vi
dujinę vienyltę, kadangi vie
nas Viešpats, vienas tikėji
mas, vienas krikštas (Efez. 
4. 5). Šiandien Rymo Kata
likų Bažnyčiai tinka šv. Trė
mėjau žodžiai: “Bažnyčia, 
nors visame pasaulyje išbar
styta, tikyboj ir malonės 
priemonėse taip yra viena, 
tarytum vienuose namuose 
gyventi], taip laikosi padavi
mo, tarytum teturėtų vieną 
širdį ir vieną sielą: ji visur 
skelbia tą. patį mokslą, tary
tum turėtų vieną burną.”

Iš žodžių Išganytojaus šv. 
Petrui aišku, jog Kristus Į- 
steigė tik vieną Bažnyčią. 
“Tu Petras, ir ant tos uolos

r
is išsisklaidžiusius Diev

F

Valią dangiškojo Tėvo norėjau suprast
Ir gyvent šventai, marintis, kad Jo neprarast.
O, dangau! Prabilo Jėzus palietęs manę! 
”Tu imk nešti mano kryžių; Aš myliu tave.”

O, neklauskit* ar man suku Jo kryželi nešti 
Nors, tiesa, skausmų riestoka, bet lengva pakęst 
Kaip žinau, .kad Jėzus kentė baisius sopulius 
Ir paskyrė pašauktiesiems savus takelius.

I
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Prašoma duoti

i

I

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur f kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks j u gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

Atsiduodu Atph-kūjau i Tavo rankas! 
Tif paslėpkit šone savo per dienas visas 
Iki slenksčio amžinybės, kur veidas veidan 
Regėsiu Tave, džiaugsiuos ir gyvensiu. Amen.

Mano širdį džiaugsme pancr žodžiai Viešpaties: 
“Numylėjau tavę, siela, dėl amžinasties!
Kelias siauras, erškėčiuotas. Žeidžia akinenai
Kojas. Pakentėkie! Greit linksminsies amžinai.”

viii katalikų Seimas
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aš-pastatysiu savo Bažny
čią,” o ne Bažnyčias. Kitoj 
vietoj yra pasakęs, jog kas 
neklauso Bažnyčios (o ne 
Bažnyčių) tegul būna tuu 
kaip stabmeldys ir muitinin
kas. Kada prilyginimuose 
kalbėjo apie Bažnyčios ypa- 
tylx*s. visur kalbėjo apie vie
ną: Kristus ją prilygino 
tinklui, vyimiui, puotai, dir
vai i rtt. Vienoj Kristaus į- 
steigtoj Bažnyčioj tegali bū
ti viena religija.

Įsitikinus, kad Kristus te
įsteigė tik vieną Bažnyčią ir 

j kad vieną religiją, da lieka 
. (pasvarstyti, kode! toji vie- 

kaipo vienatinės nyhė ir tikrybė tenpsireiškia 
tkirosios religijos, Įsižiūrėki- vien Rymo Katalikų Bažny- 
me Į Šventąjį Raštą, Visas.eioj, o ne kokioj nors kitoj.

galis klysti nei klaidinti 
žmones ,Įsmeigė Dievo garinu 
ir žmonių išganymui Bažny
čią ir apdovanojo žymėmis, 
iš kurių galime pažinti ir at
skirti Kristaus Bažnyčią nuo 
netikiu jų. Kadangi Rymo 
Katalikų Bažnyčia viena te
turi visas Kristaus Bažnv- 
čips žymes, .tad JĮ vieną te
gali būti tikra. .Toje randa
si- neklaidingi Dievo apreiš
kimai. Jie veda prie pažini
mo ir meilės Dievo. O Dievo 
pažinimą ir meilę reiškiame 
religija.

Geresniam Įtikrinimui ko
dėl laikausi Rymo Kataliku 
religijos.

Paskutiniame N. A. Fede
racijos Apskričio suvažiavi
me nutarta šaukti vasario 
22-rą dieną (Washingt.on 
Dav) N. A. Kataliku orga- 
nizaeijų Seimą Bostone. 
Tam tikslui išrinkta komisi
ja su teise kooptacijos. Da
bar i šią komisiją Įeina: 
Kliu. K. I’rbonavičius, Kun. 
J. Švagždys, Kun. K. Vasys, 
Kun. P. Jurasr Kun. V. K. 
TaŠkūnas, V. Kudirka, J. 
Verseckas, J. Jaruša, .T. 
Daųgelevičius. J. Trainavi- 
čius ir P. Skeivys.

Joks 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:

1. Išrinkti daug GYVŲ. 
VEIKLIŲ delegatų. Kiek
viena draugija, kuopa ar 
ratelis gali siųsti delegatų 
kiek nori.
delegatams mahdatus, kad 
nereikėtų seime gaišinti lai
ko klausinėjant, kas kokią 
orga n i zaci ją atstovauja.

2. Pagaminti kūodaugiau- 
sia įnešimui. Reikia atsimin
ti. kad seimas šaukiama

ihm, kad bendrai apsvars
čius, kokius priešus turime, 
ar tinkamai su jais kovoja
me, kokie yra trūkumai pas 
mus pačius, kas yra taisyti
na, kas naujo reikėtų nu
veikti, kaip tai įvykdinti ir 
t. t. Rinkdami delegatus a- 
pie tai pasvarstykite ir, išne
šę tam tikras rezoliucijas, 
priduokite jas seimui per sa- 
v6 delegatus, arba, jei nega- 
Įima bus prisiųsti drlegatū i 
seimą, pasiųskite jas žemiau 
paduotu antrašu kaipo Įneši
mus Į seimą.

Ligšiol Seimo Rengimo 
Komisija yra Įtraukusi į die
notvarkę sekančius punktus: 
l. Mūsų organizacijos, 2. 
Lietuvos politikos klausimai, 
3. Spaudos klausimas, 4. Mū- 
sų jaunimas. 5. Mūsų bend- 
ras-frontas. 6. Įnešimų ko
misijos ra porins ir 7. Nauji 
sumanymai.

• t

Jei kas turi nau.įj idėjų ar 
sumanymų li<*čiančių būši- 
mąjį Seimą, malonėkite 
kreiptis- sekančiu antrašu: 
Rev. V. K. Taškūnas. 36 St. 
George Avenue, Nonvood, 
Mass.

Visi Į darbą! Uoliai,'rini
tai !

Seimo B engimo ljo)nixija

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

t " f • t

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

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių. rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. '

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikių pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų .šventuosius ir 
lt. ir tt.

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė,-ji nori ištikimai jus 
vesti prie jkaraliu Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.-

“Žvaigždės kaina metams — 10 litų, o užsa- • 
Lydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li- 
ius metams.

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

IŠEIVIŲ DRAUGĄ’
- “IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra. tai vienintelis 
•lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje.. 
Išeina kiekvieną šeštadieni. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, Įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, iii šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis. • '

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:
\ - * • *

Didžiojo Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

«
Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 

3 mėn. 90 centų.
I

» Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 mėn. 7 litail ,

Reilakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgov, S. 8. Scot- 
land.
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Nežadinki laimingo, jei kada sapnuoja 
Užburtas pasakas ir amžinas dausas! 
Kai stygos virpančios jo sielai sudainuoja, 
Ar rūta kvepiančias prisimena kasas.

*

ių nemažai per jū
res keliauja ir apie tos kelio
nės pagerėjimą lietuviams 
smagu girdėti.
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merikonusir jų nuosavybę. Tie jūrininkai, taipgi-remia, Nika- 
raguos prezidentą Diazą, kurį atakuoja revoliucijonieriai. -■
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“DARBININKAS”
West Broadvay — South Boston, Mass

Telgphone South Boston 0620

“AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOS” PRO

TESTAI

Kuomet Dzieržinskis su savo 
budeliais čekistais išžudė a- 
pie porą milijonų žmonių, 
tai tas gera! Bile tik vardan 
proletarijato. Kuomet komi 
sąrąs tampa milijonierių, tas. 
irgi all right. Vardan prole
tarijato viskas galima. O 
proletarijataš tęsti mpa ba
du.I ——

Nežinojote gal, • kad yra 
ikoš Lietuvių Tąiy- 
Mat pereitą' vasarą 
elphijoj suvažiavo ke

letas social-tautininkų ir iš
rinkę savo komitetą, jį gar
siu vardu, - Amerikos Lietu
vių Taryba. Panašiai pada- DESPOTIZMO SVAIGALAS 
re Rusijos monarchistai. Su- Mussolini norėtų, kad me- 
sirinko Paiyžiuj ir išrmko būtų skaitomi ne nuo 
Rusijos J‘carą.” Bet tas Kristaus gimimo, bet nuo to 
“Rusijos caras’ yratikšiau- kuomet jis tapo Itali-
diniu monarchistų caru. Ly- -jos diktatorių. Jo pranokė- 
giai taip pat ir toji “Taiy- 

r ba” yra tik šiaudinė mūsų 
fcocial-tautiiiinkų triūba. Jos 
protestai 
Lietuvos

kompanijos skelbia, kad ap- 
draudų išmokėjo mažiau, ne
gu paprastai. Aišku, kad tas 
atsitinka-greito susisiekimo 

ų dėka. x~~~— 

& Lietimų nem

Pas;
. > -.■M '“** l• • X

' Sumaniau užeiti pas Ma
jorą Plechavičių, kurį jau 
nuo seniai pažįstu kaipo vie
ną iš stambiųjų Amerikos 
Lietuviu Prekybos Akcinės 
Bendrovės akeininkij. Majo
ras mane maloniai priėmė 
ir paprašė pasilikti išgerti su 
juo arbatos.

Majoras Plechavičius yra 
energingas, drąsus ii’ Lietu
vą mylintis karininkas. Gi
męs Mažeikių apskrityje. 
Dalyvavęs kovose už Lietu
vos nepriklausomybę nuo pat 
pirmąją dienų. Buvęs drą
siausias komendantas šiauri-

rlechavičiu
T- * K

: ’ A ~ ' •
turėjome, kad Kalėdoms bu* 
yo ruošiamas bolševikų per
versmas su lietuvių žudyhe- " 
mis. Ar mes galėjome ilgiau 
kentėti?^ • . ■

• . ; - "-.JV ”
“Bet ai’ turite tikrų žinių, 

kad bolševikai ruošė sukili
mą,” aš jo paklausiau.

“Mes tikrai žinojome, bet 
jeigu kas netiki lai pasiskai
to komplektus kairiijjų laik- 
raščių kurie išėjo prieš per
versmą. Tenai aiškiausiai 
pamatys prie ko buvo eina
ma. Valdžia tur būt vėliau 
paskelbs daugiau medžiagos 
iš kurios bus matyti ar mes

‘ i prieš dabartinę 
ttuvos valdžią tiek tereiš

kia, kiek “Rusų caro” pro
testai prieš bolševikui. Šios 
tariamosios Tarybos nariams 
genaus tiktą vardas Lietu
viškosios Kerenščinos Ginė-
J“-

Na ir prieš ką gi jie pro
testuoja? ką užtaria? Gerai 
jauk jau yra anoma, kad vis- 

k~k»sJnjvo. prirengta

jai, Romos imperatoriai, dar 
geriau dalydavo. Jie liepda
vo garbinti save kaip dievai
čius. Taip visuomet buvo ir 
bus su despotais. Despotiz- 
mas veikia kaip svaigalas: 
apsuka galvą.

DBBESIAI RYTUOSE

Tolimuosiuose Rytuose ka
ro debesiai ištikro tirštėja. 
Anglija pasiiyžo siųsti į 
Šanhajų’dideles karo jėgas, 
busianti ten čielą diviziją su 

JęvistiAes revoliucij^Tjf^fii- šarvuotais automobiliais, ar-
voje. Už kelių dienų Kap
sukas būtų buvęs toje vieto
je, kurią dabar užima Sme
tona. Tai katrą jūs velyja- 
te: Smetoną ar Kapsuką? 
Ginate Sleževičių gal užtat, 

"kad jis Lietuvoje taisė kelią 
Kapsukui taip pat kaip Ke- 
renskis. kad praskynė kelią 
Leninui Rusijoje.

k— Pagalios tai jūsų dalykas 
jūsų nuomone, tik nepri- 

metinekit mums savo nuo
monės. Didžiausia ir galin
giausia Amerikos Lietuvių 
trovė, ‘Amerikos Lietuviai 

K Katalikai nieko bendro ųetii- 
Trnei su jūsų Taryba, nei su 
jūsų kerenščina.

Įdomu, ar mūsų bolševikai 
yra jūsų Tarybos globoje. 
Abejojame.

... ...... ..
BOLŠEVIKŲ DORA IR

LOGIKA

> Kalbėjome suviiš valandą 
laiko apie įvairius įvykius ir 
Majoras sutiko man vėliau 
pasklidi laiko kada jis man 
žadėjo nupasakoti vi£j, eigą 
perversmo. Paskui juokau
damas sako, “Maniau, kad 
jūs amerikiečiai man nors 
Forduką padovanosite už tą 
žygį. Matai paskutinę porą 
batų baigiu sunešioti. ” . y 

Majoras Plechavičius gy
vena paprastai. Turi treje
tą kambarių prastame medi
niame namelyje ant Vytauto - 
kalno, netoli Usarų pulko.

Jeigu teks man plačiau pa
sikalbėti su Majoru Plecha
vičių ir Pulkininku Glovac
kui galėsiu daugiau žinių a- 
pie sukilimą duoti. Yra daug 
žinių ir kalbų, bet noriu ga
lutinai patikrinti ir patiekti 
šio. laikraščio skaitytojams.

Jonas J. Romanas 
^Kartos

Ką duosiu elgeta, jo sielai nemirtingai 
Už Dievą amžiną, Jį žemei sugrąžinęs? 
Gal leisi svetimą pasidalint duosningai, 
Su replėmis buržujo klėtis atrakinęs?

*
•, ■ * ...

Vargą našta ir veidas prakaituotas... 
Kad kūno alkanus pasotinti], nasrus ?
Paskui gi kirminams karste iškeltą puotas, 
Protingo tvarinio likimas peržiaurus!..

*

O neišmanėli! kurs dievindamas protą, 
Įžvelgti negali skaidrios širdies troškimo, 
Bent to nepavydėk, jei kuomet sužalota 
Dausų aukštybėje ieškosužsimiršimo!

(“Lietuvis”

Iš Varšuvos vėl pasipylė 
burbulai apie neva lietuvių 
deiybas su lenkais. Skelbia, 
būk “naujosios lietuvių fa
šistinės valdžios prezidentas 
Voldemaras” ketina pasiūly
ti Lenkijai naują pieną val
dyti VilniųT~ ‘ ‘ Prezidentas ’ ’ 
Voldemaras ketinąs pasiūly-. 
ti Lenkijai bendrai valdyti 
Vilnių. Lenkijos visuomenė 
.girdi mažai tuomi indomau- 
janti. O Lenkijos vyriausy
bė tvirtinanti, kad Lietuva 
įurinti ųžmegsti diplomati
nius ryšius iki galės užvesti 
derybas.

Šitie gandai apie tariamas 
ietuvių derybas yra ne kas 
rita, kaip lenkų išmislas pro- 
pogandai.

nėję dalyje Žemaitijos kada; klydome ar ne. 

bolševikai buvo įsiveržę į 
Lietuvą. Paskutiniais me
tais jis mokinosi aukštesnio- 
je karininkų mokykloje Če- 
ko-Slovakijoje.

Užklausiau jo kodėl buvo 
perversmas reikalingas.

“Žinai, broleli, kaip tu A- 
merikon išvažiavai, tai čia 
pekla pasidarė. Privaišino 
bolševikų visoje Lietuvoje. 
Priėjo prie to, kad giedant 

| Internacionalą vertė kepures 
nusiimti. Lenino paveiks
las buvo laikomas branges
nis už viską. Mėtė lietuvius 
karininkus iš kariuomenės; 
daužė juos ant gatvių už tai, 
kad jie atsisakė atiduoti pa- 
garhą raudonai vėliavai. Ne
gana to, kada studentai ei
dami gatve užgiedojo Lietu
vos himną tai Valdžia palei
do raitąją policiją jiems gal
vas su kardais kapoti ir jų 
nugaras plakti su nagaiko- 
mis. Prie to dar tiknj žinių

—— — ■ -------
bonkutę. Ir ją atidaręs pripildė stikliuką, patsy -' 
paragavo bei davė savo draugui. Pankratova^ 
išgėręs to nepaprasto gėrimo pradėjo Deržinskį . 
girti. . .

— “Ištikrųjų ‘draugas” esi degtinės specia
listas...”

— “Taip, ‘draugas” neapsirikai sakydamas, 
kad aš esu degtinės specialistas, — bet aš irgi ne
klystu pareikšdamas, kad Tamsta esi irgi ‘spe
cialistas’ krauti sau kišenius suvalstybintu tur
tu,” ramiu balsu tarė Deržinskis.

Pankratovą perėmė šiurpuliai; jis suprato, 
jog papuolęs į Dęržinskio nagus. Nuduodamas 
ramumą ir slėpdamas sumišimą pradėjo juo
kauti*- ~ ------

— “Mat, jau ir veikia į mus kiniška degti- ’ 
nėlė...”

— “Aš, mielas drauguži, rimtai kalbu. Juk 
ar nesi pavogęs 5 akmenukų safiro iš 
vo rūmų ir vieną eilutę Stroganovų perlų, kada 
perimdinėjai jų turtus Valstybei?” — užklausė

.... . - . į_ :

tilerija ir kitais karo pabūk
lais. Bet Kynijoj interesu 
turi ne vien Anglija. Savo 
interesu turi Franci j a, Japo
nija, Suv. Valstijos. Ne vie
na Anglija ten didina savo 
jėgas.

✓ *

Ar gali dabar Tolimuo
siuose Rytuose išsivystyti 
tikrai didelis karas? Kad 
taip galėtą atsitikti, tai rei
kia kad Kynija turėtą ap
sčiai ginklu ir modemiškai 
išmuštruotu kareiviu. Vargu 
kyniečiai yra to pasiekę. To
dėl ten kraujo praliejimo 
gali būti nemažai, bet moder
niškas karas negalės užsideg
ti. Viršų gavę, alijantai var
gu ką laimės. Alijantams 
Kynijoj rūpi rinkos, o Ky- 
niečiai vis labiau išmoksta 
boikotuoti alijantą prekes. 
Alijantų pavartojimas kari
nės jėgos prieš kyniečius dar 
labiau juose sustiprins nusi
statymą prieš alijautus.

Rymantas

ŠIŲ LAIKŲ INKVIZITORIUS
9) Gudrus, veidmrdningfis ir lilastingas

Tuo būdu, pasirodo, Deržinskis savų žiauru
mus mokėdavo gudriai pridengti nuduota širdies 
prakilnybe. O tas jam sudarė populerumą mi
niose. Kiekvienas mūsų pažinęs socialisto-bude- 
lio asmenį mato, kad jis buvęs daug žiauresnis 
negu caro žandarmerijos viršininkai, — kad ir 
Muravj o vas-Korikas jam neprilygo. J ei žandar- 
merijos viršininkai buvo šaudomi lig zuikiai, — 
jei Muravj ovas-Korikas tapo pagautas užstaty
tose pinklėse ir jei jam gyvam nulupta tapo oda, 
— tai ne vienam kįlą mintis,—kuo būdu Dėržins- 
kis išvengė pasikėsinimų ? Tas klausimas išriša
mas lengvai: viena, kad “čekos” veikimas buvo 
begalo-slaptas, — o antra, kad Deržinskis buvo 
begalo populerus ir taip privačiame, taip vieša
me apsėjime švelnus, gudrus, veidmainingas, y- 
patingai, kada jis turėjo reikalą su pačiais soci- 
jalistais-bolševikais. Štai pasistengsiu tatai nu
šviesti atpasakodamas įvykusius faktus.

Pankratov—Liaudies Vyriausiojo Tribuno
lo teisėjas, — skaitėsi artimu Dęržinskio “drau-, 
gu ir prięteliu.” Gal-ta “prietelybe” besirem
damas Pankratov išdrįso dasileisti. keletą stam
bių paisšavinimų vykindamas konfiskaciją tur
tuolių brangenybių.

Tūlą vakarą l^nk^tmr gavo užkvietiiną da
lyvauti Dęržinskio knygyne prie Didžiosios Liu- 
biankos Nr. IĮ suruoštame pokilyje. Suėjo sve
čiai. Prasidėjo vaišės. Prie turtingai užkloto 
stalo, laike skanaus užkandžio, bevalgydami vi
sų išgirtą rusų ‘ikrą,’y “belugą” ir begerdami 30 
metų seųųmo degtinę, — ąvečiąi pradėjo nuošir- 
džiai-kalbėtis prisimindami senus slapto veikimo 
įvykius, nagrinėdaųii bėgamas bolševizmo pro
blemas. Galop Deržinskis pasiūlė svečiams ne
paprastai-senos4r_skanios4egtinė8.

— “Turiu SŲ metų senumo-iš Kinijos impor
tuotos degtiries,” tarė Deržinskis. “Ei va, drau
gas Pankratov, kartu į skiepų- ' Pamatysi, kas 
ten perdyvąiL?’ ; «'*'

Kuomet Deržinskis su Pankratovu palikę be-

8) Keistas ir.i&mokša

Jau esu minėjęs, kad Deržinskis vengdavo ka
bintis prie “poetų.” Kokius rašė jus jis skaitė 
“poetais” irįkiek jis nusimanė “poezijoje” nu
šviečia sekantis įvykis.

“Čekos” agentams buvo duotas paliepimas 
neliesti “poetų.” Apie tai sužinojo tūlas kalėji
me uždarytas “caro” armijos karininkas. Jau 
tą karininką perkėlė i kitą kalėjimą, kurį visi va
dindavo “laivu,” nes visi to “laivo” keleiviai tik-

♦

rai būdavo sušaudomi. Jau vos kelios tik valan
dėlės skiria jį nuo mirties... Štai, jau ir “čekos” 
valdininkai iš’eilės eina prie jo kambarėlio durų. 
Jau ir darinėja duris... Kuomet keli budeliai į- 
ėjo pro duris kambariuko vidun, — karininkas 
atsistojo ir įteikė jiems užrašyti! lakštą popieros, 
sakydamas: • »

— “Pirm negu mane sušaudysite, šį laišką į-
teikįte Dcržinskiui.” - <>

— “Kas čia parašyta?”
“čekos” agentas, nes pats nemokėjo

— “Tai mano paskutinioji prieš

perimdinėjai jų turtus Valstybei?” 
Deržinskis.

— “Taip, drauge!” atsakė Pankratov. “Bet 
aš tatai padariau vien todėl, kad Valstybe man 
negrąžinusi dar pirm revoliucijos padalytų bol-

įgmtrreikalams išlaidų. Aš tas brangenybes----------
laikau tik tolei, kolei neatgausiu savo pinigų,” 

aiškinosi Pankratov.
— “Begalo liūdna, Senas mano drauguži,”

tarė nusiminusiu balsu Deržinskis. . “Begalo 
skaudu, bet tu privalai mirti!” Ir tai pasakęs 
prisiartino prie Pankratovo apkabino jį tr pa
bučiavęs vėl atsitolino nuo jo. Tuo* laiku Pan- 
kratovas pajuto, kad kas tai šalto dasilietė jo 
pakaušio, ir krito negyvas... Mat, "pasislėpęs • 
“čekos” valdininkas sulig to, kaip7 buvo' jam 
prieš tai Dęržinskio paliepta, pavartodamas re
volverį su Mazimo “tildytoju” šovė ir pataikė 
pakaušiu, nudėdamasPankratovų vietoje. Der
žinskis pasiėmęs bonką “kiniškos” degtines pa
liepė skubiai prašalinti lavoną ir sudeginti, — 
pats gi grįžo prie laukiančių svečių baigti vaka
rienę. Tuo būdu žymus komisaras “ kur” ‘ 
dingęs... ‘ J /
... • * =
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Jei palyginsime kelionę 
per jūres dabartiniu laiku su 
kelione per jūres netolimoje 
praeityje, tai rasime dauge
liu žvilgsnių didelį progresą. 
Dabar keliautojai turi kul
kas didesnių patogumų, ne
gu turėjo priėš karą ai* tuoj 
po karo. Dabar trečioji kle- 
sa geresnė, negu buvo, ant
roji seniau. Dabar kelionė 
per jūres daug saugesne, ne-. 
gU seniau. Taip yra dėlto, 
kad kiekvienas didesnis.laiį 
vasluri radio. Per perei
tus fiskalius metus ant jūrių 

f būtų buvę anot jų labai ge- audrų buvę daugiau; negu

Tūlas niisijbnierius pa
klausė vieno juodukų virši- 
Jttiliko,-kas yra gera ir kas 
bloga. Negras atsakė: kuo
met aš apgaliu savo priešą ir 
atimu nuo jo visus jo galvi- 

pačiąs, tai yra gera; 
gi jis mautą padaro, 
bloga.. Tokia tai do

ra ir logika mūsų bolševikų, 
tiktai gal dar aršesnė. Kuo- 
toet Lietuvos valdžia pa
smerkė keturios bolševikus 
mirtin už tai, kad jie buvo 
pasirengę išžudyti šimtus, o 
Ral tūkstančius Lietuvos pi- 
lieciiĮ, tai anot bolševikų yra 
bloga. Prieš tai jie rėkia 
kaip padūkę. Bet jei bųlše- 
rikams būtų pasisekę išgala- 
byti tufe tūkstančiu^ tai tas'

užkla

ema,” — atsakė karininkas. 7 
— “Skaityk,” — paliepė agentas, t 
Karininkas pradėjo skaityti. Beskabydamas 

stengėsi nuduoti entuzijazmą, jautruihb; balsą 
graudingai nustatė, rankomis iškilmingai mosi
kavo. .. Agentai pažvelgė viens į kitą ir tarp sa
vęs pasitarę nusistatė apie šį įvykį pranešti Der- 
žinskiui., Kof jį surado gan ilgai truko, — ga
lop atradę atpasakojo visą įvykį. Deržinskis pa
ėmęs “poemą” ją perskaitę ir pasakė: “Tas vy
ras yrą genialią poetai Jei jūs jį būtumėte nu
šovę, — aš būčiau liepęs jus sušalidyti. Tuo jaus 
jį Įialeiskite ir štai įteikite jam nuo manęs 10 
červoncų. ’ ’ Dęržinskio įsakymas tuojaus tapo Iš
pildytas, ir karininkas su 10 rublių kišeniuje išė
jo iš “laivo” iš kurio paprastai nieks 
Išeidavo. • Kokios litoratinės vertes 
“poema” ne mums spręsti; -J tas tik į 
kad karininkas buvo surašęs atmin
išmoktas eiles ir jos išgelbėjo jį nuo gosiančios 

rat Ar ne taip, bolševikai? paprastai. Bet apdraudos mirties. žinskisi
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DVASIŠKŲ SKAITYMEL1Ų SKYRIUS

Žmogus iš prigimties yra 
religinis. Jis jaučia savyje 
pareigą pripažinti Dievą sa
vo Sulvęrčju. jam tarnauti

Kartą visos susirinkom po dienoš dailių 
Ir kalbėjom apie galią saulės spindulių. 
Kurie vedė aršią kovą su tamsa nakties. 
O aidai varpų Bažnyčios pridavė vilties.

-ž MANO KRYŽIUS
Sulieiuvino JI a eijos Taenjutč

g
I >i<»i pažinti ir garbinti kai
po Tobuliausią, Geriausią, 
Aukščiausią Esylję tokiu bū
du, tokiomis priemonėmis, 
kokias Jis pats užtvirtino ir 
kokiu via vertas Jo Dieviš
kasis Majestotas. Toji reli
gija yra tikra, kurios moks-

ir atiduoti jam pridreančią las vra šventas ir teisingas, 
garbę. Tame ir apsireiškia kurio 
žmogaus religija. Žmogaus 
santikiai su Dievu vadinasi i 
religija arba tikėjimas.

Jeigu garbintumėm Dievą 
tai]) kaip mes suprantame 
savo protu, mūsų religija 

-----  laitų prigimtinė arba prigim
ties religija.

Žmogaus protas labai ap
ribotas. Jis tegali pažinti 
vien gamtinius daiktus. Gi 
Dievas yra begalinė Esybė: 
tad jis žmogaus protu neapi
mamas. Nepažindami Die
vo negalime tinkamai JĮ pa
garbinti. Iš savo begalinės 
meilės Dievas patsai teikės 
apreikšti kaip mes privalome 
gyventi ir kokiu būdu JĮ gar
binti. Užtat apreikštoji 
mums Dievo religija yra ant
gamtinė.

Dievo apreikštoj religijoj 
dalyvauja visos žmogaus pa
jėgos. būtent: protas per ti-, 
kčjimą Dievo žodžiais ir per 
tiesos pažinimą: valia per Į- 
sakymų laikymą: -jausmai 
per Dievo meilę, džiaugsmą, 
ramybę, pasigerėjimą: kūnas 
per išorinius ženklus, kuriais 
apsireiškia mūsų vidujiniai 
sielos jausmai.

Visi žmonės, išskyrus su- 
geiuisTuš; ' jaiičla buliną 
religijos reikalingumą kai]) 
pavieniams asmenims tai]) 
šeimynoms, valstybei ir ap
skritai visuomenei. Be to tu
rime aiški] Dievo Įsakymą — 
Viešpatį Dievą garbinti ir. 
Jam vienam tarnauti (Mato 
4.10). O kurie “pažinę Die
vą. negarbino Jo. kaipo Die
vo. ir ’nedėkojo.. . To dėlei 
Dievas juos padavė į jų šir
dies pageidimus” (Rym. L). 
Tautoms nutolusioms nuo re- 
ligiips per Izaiją pranašą 
skelbiama pražūtis: “Nes 
tauta ir karalystė, kuri tau 
netarnaus, pražus, ir tautos 
bus paverstos tyrais” (Iz. 
60. 12). •

Žmonės laikosi r«*ligijos, 
nes\Įie noir Įtikti Dievui. 
Šventas Raštas sako kad 
“Be tikėjimo negalima Įtikti 
Dievui” (Žvd. 11,6). Deja, 
gyvenime matome daug vie
na kitai ]>riešingit religijų. 
Beveik visos save vadina 

■ Dievo a ] >e n k š tosi om i s4______
Tikra Religija-Tik Viena

Vienas tėra'pievas, vienu 
tėra tiesa, tad ir apreikštoji 
Dievo religija gali būt tik 
viena.

Dievas vra vienas visti 
žmonių Viešpats ir Valdo
vas. Jis visus sutvėrė vie
nam tikslui. Visi žmonės tu
ri vieną prigimtį. Tad visi 
turėtų jungtis su Dievu vie
na religija.

Kadangi daug esama reli
gijų ir kiekviena iš jų kitas 
vadina klaidingomis, kįla 
klausimas, kuri yra tikra ir 
kaip sužinoti kuri tikrai yra 
Dievo apreikšta?

Sveikas protas duoda man 
atsakymą.' Juk religija yra

šventraštis tą įrodo, bet ap- 
sirubežiuosime keliais pa
reiškimais.

/. 
r Kristaus žodžiai Aiškūs

Kristus atėjo ant žemės, 
kai]) Jis pats sako, sujungti 
visas tautas po vienu tikėji
mu, surinkti kas buvo iš
sklaidyta į v i eną"" a vydę po 
vienu ganytojui ui. (Jono X, 
16). Skaidymasis į skirtin
gas avydes, tai yra. į skir- 
l ingus—ix*lieij:is; priešm.-isj 
Išganytojaus norams. 
t Kristus atėjo Įsteigti ant 
žemės vieną dvasišką karai i- 
iia ir surinkti vienvbėn visus 
į išsisklaidžiusius Dievo vai
kus. (Joiioll, 52). Įvairių 
religijų priešingumas apsi
reiškia prieštaraujančiuose 
moksluose, tai yra kovoje. 
I levas. Ramybės Viešpats, 
jokiu būdu negali užgirti sa
vo Karalijoj ant žemės reli
ginių vaidų.

Dieviškojo' Išgany tojaus 
buvo nuolatinis maldavimas 
idant visi tikintieji būtų vie- 

. na kai]) Jis ir'Jo dangiškasis 
Tėvas yra vienas. (Jono 17,

• 2). “Šventasis Tėve, mel
džias Kristus, išlaikyk dėl

• savo vardo tuos, kuriuos man 
davei, kad jie būtų viena 
kaip ir mes” (Jono 17, 11). 
Išganytojaus troškimas yra 
Įkūnytas Rymo Katalikų 
Bažnyčios vienoji* valdžioje, 
viename moksli*, viename 
kulte arba liturgiškoje vie
nybėje.

Kristus reikalavo į viską 
tikėti ką tik buvo apreiškęs. 
Išsiųsdamas Apaštalus pa
saulin mokyti visas tautas. 
Kristus prisakė skelbti tik 
tas tiesas, kurias išmokino 

o

ir liepė užlaikyti viską ką i- 
sakė ( Mato 28, 20).
bes .jiems nebuvo palikta, 
šv. Povilas ragino 
čius užlaikyti, išviršinę ir vi
dujinę vienybę, kadangi vie
nas Viešpats, vienas tikėji
mas, vienas krikštas (Efez. 
I. 5). Šiandien. Rymo Kata
liku Bažnyčiai tinka šv. Tre- 
nicj.Tfl žodžiai: “Bažnyčia, 
nors visame pasaulyje išbar
styta. tikyboj ir malonės 
priemonėse tai]) yra viena; 
tarvtum vienuose namuose * . * . .
gyventu, taip laikosi padavi
mo^ tarytum teturėtų vieną 
širdį ir vieną sielą: ji visur 
skelbia tą patį mokslą, tary
tum turėtų vieną burną.”

Iš žodžių Išganytojaus šv. 
Petrui aišku, jog Kristus Į- 
steigė tik vieną Bažnyčią. 
“Tu Petras, ir ant tos uolos 

O v•<T Vt T Tj<iZi I V- 

čia,” o ne. Bažnyčias. Kitoj 
vietoj yra pasakęs, jog kas 
neklauso Bažnyčios (o ne 
Bažnyčių) tegul būna tau 
kai]) stabmeldys ir muitinin
kas. Kada prilyginimuose 
kalbėjo apie Bažnyčios ypa
tybes. visur kalbėjo apie vie 
ną: Kristus ją prilygino 
tinklui, vynvnui. puotai, dir
vai-i rtt. Vienoj Kristaus į- 
steigtoj Bažnyčioj tegali bū
ti viena religija.

■ Įsitikinus, kad Kristus te
įsteigė lik vieną Bažnyčią ir 

a., 11 < r, i nw-(ka<l vieną religiją? da lieka
dėl laikausi Rymo Katalikų (pasvarstyti, kodėl toji vie
pei igi jos. kaipo vienatinės nybė ir tikrybė tenpsiroiškia 
tkirosios religijos. Įsižiūrėki- vien Rymo Katalikų Bažny- 

Visas čioj, o ne kokioj nors kitoj.

įsakymai dieviški. 
Kada įsakymai bei parėdy
mai vienos religijos veda 
žmones prie šventumo bei to
bulumo. kad kas tik priešė^ 
nasi, veda.prie nedorybės ir 
bedievybės. Dievas negail 
užgirti kas šventa ir teisin
ga vienoje religijoje be pa
smerkimo kitu su priešingais 
įstatymais ir pa rėdymais re
ligijų. Negalima daleisti ke
lius tikėjimus teisingus be 
prieštaravimų ir Dievo įžei
dimų.Turime pavyzdžių. Da- 
imk katalikus ir žvdus. Ka-

Staiga tyla užkariavo mūs visu širdis, 
Nes pajutom Atpirkėją beldžiąnt į duris! 
“Nebijokit!” — suramino maloniu žvilgsniu.; . 
Mes parpuolėm prie Jo kojų./. Kaip saldu, ramu!. .

Z
Prakalbėjo Dievas klausdams: “Kuri iš sičiu, 
Pilim nieilės.ims nešt kryžių ant savo pečių?” 
“Man duok Dievo maloningas nešt kryžių! Meldžiu, 
\orx-ttrveHad44S malones, liet likt i-geidžiu.”

Suklupę‘prie koją Jėzaus išmokom mylėt 
Kryžių, ženklą atpirkimo, ir kantriai kentėt. 
Kryžiaus nešti da negavom. mus meldėm karšiai, 
Tik viltis stipri gaivino ir meiles jausmai.

t

Thomas Clonde ir John Decoydeyay, du vyriausiu Navajo 
Indijomi, padare metini “tripą” i Washington’ą, D. C. ir ap
lankė savo gimtinio krašto Indijonų reikalu komisionierių.
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Komisi ja kvlemą visas N. A-m jaunimas, 5.Mūsų bend-

I

religijos.

mc į .šventąjį "Raštą.

Atsiduodu Atpirkėjau i Tavo rankas!
Tu paslėpkit* šone savo per dienas visas 
Iki slenksčio amžinybes, kur veidas veidan 
Regėsiu Tave, džiaugsiuosdr gyvensiu. Anum.

v •Mano širdį džiaugsme paner žodžiai Viešpaties: 
“Numylėjau tave, siela, dėl amžinasties! . 
Kelias siauras, erškėčiuotas. Žeidžia akmenai 
Kojas. Ųakentėkir! Greit linksminsies milžinai.”

/
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skaityk

InEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži-

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

i

talikai garbiname Kristų 
kaipo Dievą, gi žydai skaito 
Ji suvedžiotoju, netiki i Jo 
Dievybę. Kataliku *religija 
mokina Moterystės Sakra
mento nesuardomvbę. įsako 
mylėti net savo priešus, bet 
muzulmonli arba mogometo- 
nų tikėjimas leidžia daugmo- 
terystę, persiskirti su savo 
moterimi, kruvinai karšinti 
savo priešininkams. Rymo 
katalikai tiki kad Švenčiau- 
siame 
tikrai 
gyvas 
Jėzus 
Žmogus, 
gelis tvirtino!’ 
tik Kristaus paveikslas; liu- 
teronis sako, kad tik per ti
kėjimą ten Jėzų įsivaizdina
me: kalvinistai tiki, kad 
švenč i a tįsiame Sakramente 
esanti tik Kristaus galybė, 
malonė. Sunku ir net nega
lima būtų prieiti ]>rie atsa
kymo kuri religija tikra, jei
gu pats Dievas, kuris nega
li užgirti klaidos, neateitu 
mums į pagelbą.

Mūsų laimei pats Dievas 
daugelių ūdų ir daug sykių 
kalbėjęs tėvams per prana
šus. paskiausiai prakalbėjo Į 
mus per savo Sūnų. Jėzų 
Kristų.- Jis ir pavyzdžiu ir 
gyvu žodžiu mokino žmones 
tiesos. O kad tas mokslas 
nenueiti] niekais.y nesugestų, 
kad ir mūsų širdyse dieviška
sis žodis galėtų blaškyti ne- 
žinystos rūkus, Kristus į- 
steigė Draugiją, paskyrė 
apaštalus ir pats pasiliko su 
jais per visas, dienas iki pa
saulio pabaigai.

V. Jėzus kaipo Dievas ne- 
ktatdintiln^ pnste

Valią dangiškojo Tėvo norėjau suprast 
Ir gyvent šventai, marintis, kad Jo neprarast.
O. dangau! Prabilo .Jėzus palietęs manę! 
••Tu imk nešti mano kryžių: Aš myliu lave.”

O, neklauskit“ ar man suku Jo kryželį nešti 
Nors, tiesa, skausmu nėstoka. bet lengva pakęst 
Kaip Žinau, kad Jėzus kentė baisius sopulius 
Ir paskyrė pašauktiesiems savus lakelius.

Sakramente teisingai, 
ir esamai yra visas ir 
patsai mūsų Viešpats 
Kristus, Dievas ir 

Protestaųtaš Zvin- 
cn esąs s • • g • J
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vių katalikų Seimas
_ -7

Paskutiniame N. A. Eede- 
racijos Apskričio suvažiavi
me nutarta šaukti vasario 
22-rą dieną (AVashington 
Dav) N. A. Katalikų orga
nizacijų Seimą Bostone. 
Tam tikslui išrinkta komisi
ja su teise kooptacijos. Da
bar i šią komisiją įeina: 
Kun. K. Urbonavičius, Kun. 
J. švagždės. Kun. K. Vasys, 
Kun. P. Juras, Kun. V. K. 
Taskūnas, V. Kudirka, J. 
Verseckas, J. Ja niša, J. 
Dangelevičiiis. T. Trainavi- 
čins ir P. Skeivys.

Joks seimas negali turėti 
geni pasekmių be tam tikro 
prisirengimo. Tą gerai su
prato Kmumija ir iš savo pu
sės daro visKą.. ką gali. Bet 
ir iš pusės visuomenės yra 
lygiai reikalingas. Todėl

t am, kad bendrai apsvars
čius. kokius priešus turime, 
ar tinkamai su jais kovoja- 
mRy-kokie yra trūkumai pas 

mus pačius, kas yra taisyti
na. kas naujo reikėtų nu
veikti, kaip tai įvykdinti ir 
t. t. Rinkdami delegatus a- 
pie tai pasvarstykite ir. išne
šę tam tikras rezoliucijas, 
prijunkite jas seimui per sa
vo delegalbs. arba, jei nega
lima bus prisiųsti delegatui į< 
seimą, pasiųskite jas žemiau 
paduotu antrašu kaipo įneši
mus į seimą.

Ltgšiol Seimo Rengimo 
Komisija yraukusi j die
notvarkę sekančius-punktus: 
1. Mūsų organizacijos, 2. 
Lietuvos politikos klausimai, 
3. Spaudos klausimas. 4. Mū-

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

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių. rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus.

‘‘Žvaigždė” duoda ir daug žibių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli- • 
niukse stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 

dūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia-žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt.

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ja leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie ^aralių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina metams — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li- 
1 i>s metams.

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

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks ja gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis,

“IŠEIVIU DRAUGAS” yra tai vienintelis
lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje..
Išeina kiekviena šeštadieni. - Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

g a I i s “klest i net 
žinotum .Įsteigė Dievo garbei 
ii- žmonių išganvmurBažnv- 
čią ir. apdovanojo žymėmis, 
iš kuriu galime pažinti ir at
skirti Kristaus Bažnyčią nuo 
netikrųjų. Kadangi Rymo 
Katalikų Bažntyčia viena te
turi visas Kristaus Bažny
čios žymes. tad Jį vieną te
gali būti tikra. Joję randa
si neklaidingi ""Dievo apreiš
kimai. Jie veda prie pažini
mo ir meilės Dievo. O Dievo 
pažinimą ir meilę reiškiame 
religija.

Geresniam rtikrinimui ko-

Katalikn organizacijas:

1. Išrinkti daug GYVŲ. 
VEIKLIŲ delegatu. Kiek-

„r 

viena. draugija, kuopa ar 
ratelis gali siusti delegatu

• *

kiek nori. Prašoma duoti 
delegatams mandatus, kad 
nereikė!n seime gaišinti lai
ko klausinėjant, kas kokią 
orgai i i žariją atsfovau j a.

2. Pagaminti kuodaugiau- 
sia įnešimu. Reikia atsiąiin- 
ti. kad seimas šaukiama

p ,

ras frontas, Įnešimų ko
misijos raportas ir 7. Nauji 
sumanymai.

- %

Jei kas turi nauju idėjų ar 
sumanymu liečiančiu busi
mąjį Seimą, malonėkite 
kreiptis sekančiu antrašu: 
Rev. V. K. Taskūnas, 36 St. 
George Avenue. Nonvooil. 
Mass.

Visi į darbą!- Uoliai, rini
tai!

Seimo Rengimo Komisija

nias kai]) iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir
Lietuvoje.

IŠEIVIU DRAUGAS”.talpina įvairias a-
pvsakas. feljetonus. Įvairius straipsnius, iš sve
timi] kalbi] vertimus, ir šiaip visokius lengvus
nasiskaitvmus. todėl vra mv-hmiausias darbo
žinomu laikraštis.

Vieno dolerio vertės knygų duosime DYKAI visiems prisi
rašiusiems prie Lietuviu Darbininku Sąjungos ir užsimokėju
siems už visus metus arba užsirašiusiems laikraštį ‘'Darbinin
ką” laike skelbiamo mūsų organizacijos vajaus.

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai. ,

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

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

Redakeijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Ulasgow, S. S. Scot- 
land.
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Įpilties Piliakalnis |r
Kalnas

- t

Beveik pačioje Šventosios 
ir Alkupio upės santakoj^, 
už kokio Šimto metrų nup 
vięškelio einančio Liepoj aus 
linkui, ant kranto dabartinio 
malūno kūdros, tarp tjrrų 
laukų, stūkso nuogas, pasa
kingas, galingas senis milži
nas, Įpilties piliakalnis. Iš 
trijų pusių giliu vandeniu 
supa malūno kūdra ir tiktai 

< iš ketvirtosios, šiaurvakari
nės pusės, jis tesusisiekia su 
lygiausiais laukais. Iš šios 
pusės siauras, matyt tam ty
čia parengtas, kelelis veda 
pilies vidun. Pilies (pilia
kalnio) vidus, arba kiemas 
yra kiek pailgas, turi 70 
metrų ilgumo ir 35 metrus, 
platumo ir yra apsuptas sto
ru žemės pylimu. Šiaurva
karinis pylimas, žiūrint iš 
kiemo pusės, beveik du kar
tu atrodo aukštesnis už piet
rytinį pylimą, einantį pagal 
malūno kūdrą. Paskutinio- 

y jo aukštis — maždaug dvię- 
i jų metrų. Viršų viso to py- 
\ limo eina, kaip ir užjakęs, 

peplatųs griovį s, kuris gali 
Šilti pėdsaku supuvusių sto
rų ąžuolinių sienų. Išorės 
puse aplink piliakalnį gali 
būti apie 400 metrų. To 
piliakalnio šlaitų statumas 
pietų pusėje gali siekti 70° ir 
šiaurės pusėje apie 50°. ~

Įpilties pilis yra minimai 
Simano Daukanto “Kalnėnų 
ir Žemaičių istorijoje.” Sa
koma, kad tą pilį kalaviji-

* ninkai paėmė • tarp 1260 ir
- 1265 birtų, tuojau po -sugrio-

vimo Kraęįaus pilies, kuri! 
turėjo būti kur nors netoli

• dabartinės Kretingos.
Kiek seniau ties ta pilimi, U vįsį jįc ’aukas aukojo 

kaip pasakoja vietiniai gy-............................... ‘
ventojai, buvę randama"la-

* bai daug durtuvų ir kitokių 
žalvarinių daiktų, o ypač{kyfįu 
daug jų esąs radęs ūkininkas iikin)as visai ką kitą' lėmė’: 
Rupšas. Bet dar ir visai ne-1 
senai ūkininkas Lengvys, ar- 
damas savo dirvą netoli tos 
pilies? radęs septynis ar de
vynis virtinėm suvertus auk
sinius žiedus. Kitas ūkinin
kas, Alonderis, žemę arda-| 
mas radęs, kaip sakęs jo sū-i 
nūs, geležies liejyklos išma
tų gabalą, visai panašios for
mos į kaladę. Ir dar vienas

’ ūkininkas, ardamas užėjęs 
akmenimis apgrįstą rūsį, ku-! 
rią vėliau tais akmenimis ir 
užvertęs. Šen ir ton, kaip pa= 
sakoja įpiltiškiai, esą galima 
užeįti įvairių mūro liekanų. 
Todėl jie mano, ar gal būt' 
pasakomis eina, kad kadai- L 

, se netoli Įpilties kaimo esą f 
buvęs gana didelis Šventasis 
.miestas. į

Yra dar užsilikęs padavi
mas (gal jų ir daugiau yra, 
bet neteko man girdėti) apie’ 
tos pilies kasinėjimą. Ta ka- > 
sinėjimo vieta dar ir dabar i 
tebėra matoma.

Kartą trys vyrai, ar tai 
flirtų ieškotojai, ar tai pa
slapčių tyripūtojai, susitarė 
tą kalną nukasti ir ištirti vi
sus pasakojimus apie paslėp
tus ten turtus ir kitas bran
genybes. Jiems tekasant, 
nuo Šventosios upės puses 
atėjęs prię jų kažkoks “vo- 
kytoks” (vokietukas). Šis 
klausius: “Ką čia vyrai dir
bate šie atsakę t “leško-

me ar nėra tame kalne pa
slėptų kokių turtu.” Tada 
“vokytoks” jau smarkiau 
pasakęs: “Kurį dabar pirmą 
reikės, mesti ?.. Tur būMą 
dryžkrinį 1 ” Ir visi viena 
akimirką nuo to kalno pra
žuvę. Vienas atsidūręs ne
toli Lenkimu miestelio, kitas 
ties Dardėnais, o trečias — 
kažkokiam pušyne.

Nuo to laiko iki šiai die
nai niekas to kalno ir nedrįs-> , ** 
tas daugiau kasinėti.

« « a

CAMBRIDGE, MASS.
t • > - t , ’ ' ’

Sėliai jau matėsi laikra-
■ i-. ■ »- • -

^čiuosą apie
J ' i W -
katalikų veikimą. Nesipaatė 
ne dėlto, kad čia.galmieho 
neveikiama, bet dėlto kad ra- 
šejų plunksnos užrūdijo. 
Šiais ir praėjusiais metais 
daug šioje kolonijoje tapo 
padaryta. Trumpai perbė
gant štai kelių mėnesių vei
kimas.

L Praėjusiame rudenyje su
silaukėme atidarant parapi
jinės mokyklos. Mokyklos 
kambarius pašventino Jo 
Ekscelencija Jurgis Matule
vičius, Arcivyškupas ir Šv. 
Tėvo Lietuvon Pasiuntinys. 

Mokytojas mokykloje turi
me Jėzaus Nukryžiuoto Se
seris iš Elmhurst, Pa. Sese
lės gerai išlavintos Švč. Pa
nos Marijos Nekaltos Šir
dies Seserų, Scranton, Pa. 
Maryfood College. Todėl 
vaikelius labai gerai ir gra
žiai mokina, ir vaikeliai labai 
mėgia į šią mokyklą eiti. 
Vaikučių ir mergaičių į ke
turis skyrius ateina apie 160. 
Daug dar būt atėję jei būt 
galėję įstoti vėliaus. Šiemet 
turime tik keturis skyrius, 
kitą metą turėsime penkis 
skyrius. Kas met prisidės 
po vieną aukštesnį skyrių iki 
pasidarys pilna mokykla.

Pradžioje advento turėjo
me visąė savaitę rekolekcijas 
ir keturįasdešimts valandą 
atlaidūs. Ėekolėkcijas vedė 
gėrb.^ėw'M<ri&oim: Kuų,

F. Urbonavičius. Rekolekci
jos buvo labai pasekmingos." 
Daug' žmonių lankėsi. Ne
vienas užšalėlis atėjo prie 
Šv. Sakramentų.

Kalėdų iškilmės šiemet 
nepaprastai gražiai tapo ap
vaikščiotos. Buvo vienos šv. 
Mišios vidurnaktyje. Kitos 

žiaurūs priešai iškirto gar-j dieną. Bažnyčią Seserys 
binguosius ąžuolus, užgesino 
šventąją ugnį ir išblaškė ne
kalta vaidelytes. Pasiliko 
tik vienas, iki šiai dienai vir 
su apleistas, paniuręs, nie
kieno nesunaikinamas kai
na?.

Prieš karą tame kalne iri
sai buvo pradėję statyti me
dinį bokštą, kurį vokiečiai, 
okupacijos laikais, kiek pa
aukštinę ir užbaigė.. Per vi
są savo viešpatavimą Lietu- 

Ivo j e iš to bokšto jie leažko 
žvalgėsi į žiemius, pietus, ry

žtus ir vakarus, tartumješko- 
darni savo priešų rusų. Vo- 
kiečiams išsikrausčius iš Lio 
tuvos, žmonės viena aKimir- 7 * 
ka tą bokštą su žeme sulygi
no/ nepalikdami nė pėdsako. 
Ir šiandien tą kalną besergs- 
ti vienui vienintele, aplūžu
si, prie pušelių prisiglaudu-.

‘ si koplytėlė. (“Trimitas”)

Į lytus nuo Įpilties pilia
kalnio, už kokio kilometro, 
ant to paties Alkos upelio de
šiniojo kranto stūkso, iš tolo 
gana puikiai atrodąs, žalio
mis pušelėmis’apaugęs, senas 
Alkos kalnas, gal būt kelis 
kartus senesnis už paminėtą
jį, garbingą, žilgalvį pilia
kalnį. Žiloje senovėje tas 
Alkos kabias tur būt buvo 
apaugęs tūkstantmetiniais 
šventaisiais ąžuolais, kurie 
padanges siekė, tartum die- 
vains.< maldas ir skundus 
siuntė. .Tam kalne, kuomet 
jis tebebuvo apaugęs tais 
garbingais šventmedžiais, 
kūrenosi, niekad negęstanti, 
dievui garbei vaidilučių pri
žiūrima šventoji ugnis. O 
apie tą ugnį rinkosi mūsų bo- 

Jčių prabočiai, dievk valią su- 
Ižinoti ir išminties pasimoky- 
Iti. Čia rinkosi ir senas žil- 
galvis senelis ir jaunas nar
sus bernužėlis ir mažas balta- 

[ plauki s vaikutis, ii- sęna-žil- 
Igalvė senuolėlė, ir jauna 
Iškaištveidė mėLynakė mergu
žėlė, ir maža palaidplaukė 

{mergelė. Visi jie čia meldė-

išdahinta. Altorius gyvomis 
gėlėmis buvo išpuoštas.

Švenčiausia Jėzaus Vardo 
sekmadienyje suma buvo iš
kilminga. jšv. Mišias laikė 
gerb. kleb. kun. F. Juškaitis, 
asistavo diakonas Steponas 
Kneižys, Kazimieras Jenkus 
subdiakonu ir-Jonas Skalaių 
dis ceremoniorius. Po pie
tų Šv. Vardo-draugija turė
jo parodą. Daug gražių ka
talikų vyrų ėjo parodom :

Sausio 9, gerb. kleb. kum 
F. Juškaitis išdavė metinę 
parapijos atskaitą. Visi 
džiaugėsi išgirdę tokiais di
deliais praeitų metų nuveik
tais darbais. Mokykla įsteig- 
ta^vienuolynas nupirktas ir 
ištaisytas. Bažnyčia išpuoš
ta; elektros nauji gražūs ža- 
randėliai sudėti. žodžiu, 
viskas yra pirmos klesos. 
Skolų, apart pirkimo, pra
eitais metais atmokėta suvirš 
penki tūkstančiai dolerių. 
Dabar su senąja skola ir nau
jąja turime skolos devynioli
ka tūkstančių dolerių. Tai 
visai nedidelė . skola turint 
tiek ir tokios nuosavybės. 
Turime gražiai’ įrengtą baž
nyčią ir mokyklą. Turime 
nuosavą kleboniją su nema
žu kiemu. Turime ir nema
žą vienuolyną^ įrengtą tinka
mai. Visi parapijonys pil
nai patenkinti gerb. kleb. 
kun. Juškaičio*~vadovavimu 
beiįvedimu parapijos kaip 
medžaginių faįppr dvasinių 
reikalų.

Sausio IG^al^^buyp pa- 
iveutinųną$^v.lTęĮresčs, Jė-

ir visi jie karštai dieni pra
šė, kad juos apgintų nuo 
nuožmių, kraugerių — “vo- 

t” — kalavininkų. Bet

^bųyo pa- 
rdreses, Jė

zaus Kūdikėlio. Mažosios 
Gėlelės, stovylos. Štovyla ne
paprastai graži, importuota 
iš Francijos. Ją paaukavo 
panelė Marijona Armanavi- 
čiutė. Šventinimas tapo at
liktas iškilmingai. Buvo Še
šeili surengta graži iš mo
kyklos mergaičKi procesija. 
Vieiia mergaitėJVanda Dam
brauskaitė. buvo parengta it 
šv. Teresė. Mažoji Gėlelė. 
Pašventino stjjovylą pats

;erb. kleb. kun. F. Juškaitis. 
?amoksląjipie šv. Teresę, la

bai gražų pasakė gerb. kun. 
! L Strakauskas, So. Bostono 
ietuvių vikaras. Žmonių 
)uvo prisirinkus arti pilna 
bažnyčia.

Visų akįs buvo atkreiptos į 
Šv. Teresės altorėlį. Altorė
lis buvo nepaprastai gražiai 
papuoštas. Patį altorių pa
darė pačiam klebonui diri
guojant p. Izidorius Samulis 
padedant p. p. Jurgiui Moc
kevičiui ir Juozapui Kontri
mui. Labai dabina altorėlį 
elektros, vainikas apie \ tšv. 
Teresės stovylą.

Pamaldos — novenos prie 
Šv. Teresės dabar esti kas 
antradienis (utarninko) va
karais pusūpo septynių. Per 
maldas prie šv. Teresės dvi 
ypatos jau apturėjo ypatin
gas Dievo malopes-. i

Sausio 23, po bažnyčia sve
tainėj tuoj po sumos tapo į- 
steigta Šv. Vincento a Pau
lio Conferencija. Išsyk pri-1 
sirašė dvylika narių. Susi-] 
rinkimai bus laikomi kas 
penktadienį vakare pusė po 
astuonių.

Toj pačioj dienoj sausio 
23, vakare šv. Stepono drau
gija turėjo prakalbas. Kal
bėjo p. A. Kneižys ir gerb. 
<im. F. Juškaitis, kleb. Pir
mas kalbėjo apie svarbą pa
šelpimų draugijų ir trumpai 
apie bolševikų rojų. ^Antras 
kalbėjo apie perversmą Lie
tuvoje ir dabartinį Lietuvoj 
padėjimą. Pagalinus vienas 
-&a£e pasivadinęs bepartyviu 
uždavė pirmam kalbėtojui 
dausimą: “Už ką Lietuvos 
valdžia sušaudė keturis bol
ševikus?” Gerb. kalbėtojas 
labai aiškiai į tai atsakė pa- 
naudodams Lietuvos laikra
ščius “Lietuvą” ir kitus.

Naujų narių prisirašė apie 
keletas. Dabar, vakarais kle
bonas lankosi kalėdodamas 
po parapiją.

puolė ir krovėsi sau milijonus. 
Išplėšę ir* pasisavinę Rusijos 
žmonių sunkiai pelnytą tur
tą rengiasi tą patį padary
ti ir Lietuvoje. Skerdynėms 
laikas jau buvo paskirtas, o tik 
ačiū mūsų narsiai kariuomenei, 
kuri spėjo bolševikų planussU- 
griauti. Tai visi tie1, kurie ko
kiu nors būdu remia bolševikų 
judėjimą, jų spauda daro di
džiausią klaidą.

,r

Remti bolševikus yra tas 
pats kaip kad pasiimti peili ir 
eiti skersti nekaltus žmones.

Norinčių prisidėti prie sker
dynių pas bus yra mažai, nes 
renkant aukas daugelis pasikė
lę išėjo lauk, o kiti atsisakė au
koti. Surinko $4.95.

Patrijotas

LE wIST0N, MK. '

Iškilmingai apvaikščios į 
sukaktuves

Dainuos P-lė M. Grybaite., ’

Vietinė Moterą Sąjungos^
kuopą rengiasi iškihningėū'a^ į 
vaikšioti savo dešimts 
vavimo sukaktuve.< Tam tiks* % 
lui, šią subatą. sausio 29 d. re?i« 
gia didelį ir iškilmingą baliuj 
Šv. Baltramiejaus Dr-jos šalę* 
je. Tame baliuje, be kitų įvai
renybių dalyvaus ir plė M. 
Grybaitė, žymiausi Bostono fie?- 
tuvių dainininkė. Ji padainuot 
mums gražių lietuviškų daige
lių- -I šį balių rengiasi ateiti! 
ne tik visi Lewistono, AuburnO 
lietuviai, liet daugelis ir-i 
'timtaučių.

Kep.

Visi Skaitykite 

Jono Rinito 

Eiles 
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių. 

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalės

Apdaruose $150, be apdarų $1.00 

“DARBININKAS”

366 Broadway, Su. Boston, Mass
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v retoj gulėdamas ir ak------Sv. Bernarda^.
rnuo apželia. (Lietuviu prie- se, jauniems — pavojuose?.1 | 

žodis). “Mirtis seniems yra,dujy* į
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nepaprastai gražiai buvo iš
aušusios. Apie altorius bu

vo gražiais ilgais vainikais 1

t
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“Katalikas, kuris galėda
mas neremia katalikišku 
spaudos, neturi teisės vadij. 
tis geru Bažnyčios vaiku!

“Beskaitydami gerus raš
tus žmonės, bus susipratę 
katalikai, geri tėvynės sūnūs, 
kurie savo tėvynės meilę pa
rodo ne žodžiais bet dar ‘ 
bais.”(Prof. Dr. A. Maliaus- 
kis)
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^ivedė ketvirta kartą mieste Cinoinnati. Jis 
merikos aktyvis kareivis, įrašytas Generolo Per 
visam gyvenimui, čia 
tinote, ū

omas su nuotaka \

aną dieną ap- 
seniausias Ą- 

’o pulkan 
ių drabu-

PATERSON, N. J.

Bolševikai-ruošiasi prie j 
skerdynių. j

Sausio 19 d. bolševikai turė
jo, neva protesto mitingą ir pra- Į 
kalbas. Kalbėjo Vabalas-Prū- 
seika. Mulkino mažiau protau
jančius darbininkėlius ir jiems 
ūršo Maskvos žydų krauju 
Permerktų ‘rojų.” Ragino rem- 
;i r“ darbininkus,” kurie pa
ruoštų toki pat “rojų” ir mū
sų tėvynėje Lietuvoje. l\all)ė- 
;ojas išdurnino žydbernius bol- 
ševikėlius už nepaleidiiną gin
čių kovoje su vadinamais “fa- ] 
šistais.” Jis sakė: “Štai tau) 
ir bolševikai! Atėjo Smetona 
šu keturiais k artrinkuis ir iš^ 
vaikė visus l>olševikus ir buvu
sios socialistinės valdžios mi- 
nisterius.”
Rinko ir aukas neva vargšams 

darbininkams, bet mūsų žmo
nės suprato, kad tų dolerių 
darbininkai negaus nei pauos
tyti.

Bolševikai už surinktus pi
nigus gelanda peilius-skerdi
mui darbininkų ir jų vadų Lie
tuvoje. Jie norėtų su rengti to
kias }»t skerdynes Lietuvoje, 
kaip kad Rusijoje, kur tūks
tančių tūkstančiai nekaltų žmo
nių žuvo nuo žydų ir jų bernų 
peilių, šautuvų ir kitokių gink
lų. Paplūdusiam e nekaltų žnio- 
nte kraujuose plėšikai-žydai ir 
ji/ pasekėjai grobė kas tik pa

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR « 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKĄ”
. 3

“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo
nių. kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių, 
gy vei 11( > j ų lai k rast i s. J i s t ei k ia ž i n i ų a pic šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus trnžsienio politiką.

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

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

r
't

“DARBININKAS ' duoda nemokamai juti- ~ 
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako j 
k kuisi mus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS” yni visų doru žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.**

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, . 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, 
kai.

“DARBININKAS” išein.^iekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” lĮedakcijos-Adininistraci- 
jos adresas: Kaunas, .y>cpriklansomtjb?s Aikšte 
2-ra, LITU LAMA.
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P-LĖ M. ČESNIUTĖ

„T tiesos 
Sutinkąs, 
atvirumą

so, bet nesikišo 
nes turbūt žino-

gražiai užsirekomendavusi “Darbininko” koncerte, dainuos L. 
D. S. 2 kuopos, Montello, Mass. rengiamame-koncerte, vasario 6 
d. š. m. 7 vai. vakare, parapijos salėje, Webster St. Apart p lės 
česniutės, dainuos didžiulis vietos koras, p. Burke vadovaujant 
ir keletas žymiu solistu ir solisčių. • ;

Rengkitės visi ir ateikite skaitlingai.

.lingu
berniai pripažįsta tą. 
clielsonas sako.

“Bedievių laikraščiuose dau
giau yra žinių,” — sako pasL 
teisinimui nekurie darbininkui.' 
Taip, daugiau žinių pataikau
jančių- vien tik žemesniems 
dymas.” (De Levis)

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

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa- tauta gerbia^vo mokytus vy
rus ir mokytas^mate^sr^'Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

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

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS 

LIETUVOS ALBUMAS

sįpkurstę “fašistukus’ ’nuvers- 
ti buvusiąją valdžią.” Tai Mi- 
£mo galvelės išmislas nie- 

i nepamatuotas. Tuščių 
lų, p. Miebelsone, muž

iką, kur tavo rimti Įrodymai 
m šmeižtui! Nejaugi, tu ma- 

eiko proto darbiniu- 
melui? 

priežastis. 
” valdžios 

ea-

i • Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- | 
1 kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- © 
| gaištant.-visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly g 
| greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” 1
| “TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- | 
| tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- 1 
® -tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- B 
1 mimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy- © 
1 miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t. t., o be i 
I to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- ® 
| tuvos veikėjo paveikslą. g
i Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, | 
| gauna priedo Įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- ® 
c į „tys,” užsisakgjtrims mėneęfoms gauna 60 pust, eilių rin- g 
o kinį “Vakaro kaukės.” . |
| “TRIMITĄ” dovanai siunčiam, kiekvienam surinku- g 
i šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam B 
f už juos prenumeratos pinigus. g
f “TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei g 
1 metų 7 lt. 50c. ir irims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi- ® 
I gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- | 

g tuvoje. g
į. “TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr. |

®®©©©®©©©©®©@@©@©©©@®®©s@©©©©®e©@®®©©©©©©©®«©©®®©s©e?&( 
- __________________ C----------------------------------------------- -------

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 
užimti paveikslais

Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay South Boston, Mass.

t'
Uai, kad sv
kas taip lengvai Įtikės
, Ketvirta Mielu

Dabartinės “fašistų 
galvos yra militaristai 
ristai, kurie visuomet kovoja 

socialistų valdžią. Jie Į 
j»ri canikų arba patys siekia 
tokiais tapti.”

‘ Poną Smetoną, tą mūsų gar- 
buigą tautos didvyri, Michel- 
sonąs išvadino žiAuriu milita- 
rifctu, dvarponiu, lenku ir pava-I

i
Penktadienis, Sausio

Praleisk Savo Atostogas Lietuvoje
Kiekvienas lietuves privalo aplankyti sa

vo gimtąjį kraštą. Kitų tautų žmones daro 
e!•:sk i ir s i j a s_ k a s m e tai. M esji (‘tuvi ai) lot u ris. 
tume užmiršti savų jų. .Jie mūsų laukia. Šią 
vasarą atidėk du ar tris mėnesius ir važiuok 
Lietuvon pamatyti saviškių.

M(‘s šiai vasarai ruošiame tris ekskursi
jas iš South Bostono laivu CLEVELAND. 
šis laivas yra didelis, patogus ir greitas. 
Kelionė šiuo laivu bus Tamstai didžiausia 
malonumas. Laivas plauks tiesiog iš Bos
tono Į Hamburgą. Iš Hamburgo iki Kau
no gelžkeliu važiuoti reikės tiktai 18 valan
dų.

Mes ruošiamo šias tris ekskursijas iš 
South Bostono Naujosios Anglijos lietu
viams patogumo dūliai. Sėsdami į laivą 
Bostone Tamstos išvengsite nemalonią kelio
nę Į Netv Yorką.
___ Kurioms bus patogiau sėsti į laivą New 
Yorko galės tai padaryti, nes laivas išplauks 
iš New Yorko viena diena anksčiau. .

Laivakortes kaina visiškai nebrangi. 
Trečios klesos laivakortė iš Bostono į Kauną 
ir atgal kainuoja tiktai $203.00. Prie to dar

WATERBURY, CONN. ,
I

y.5 “Jašistukus” gūsdino

/•Išanksto keliomis savaitėmis 
buvo garsinama, kad sausio 16 
jd. “Venta” svetainėj įvyOcs 

f “masj4-mitingas,” kurį rengia 
| *‘.W. Lietuvių Progress Dr-jų 
Ų Sąryšis,” kaipo protestas prieš 
£ Lietuvos fašistus.” Žmonių 
> prisirinko pilna mažučiukė sve- 
- tainėlė. Garsinamas kalbėto-*

ju-Bagočius nepribuvo, jo vie- 
t ton atvyko Mieli eisenas “Ke- 

leijrio” redaktorius, ir jam pa- 
dėjo vietinis Lukošius.

L Na, kągi juodu paporino? 
y MįĮehelsonas pasakė, kad už nu- 
’ verkimą “demokratiškos val- 

džios” daugiausia kalti kiebo-
1

| nai— kunigai. Jis biauriai 
juos šmeižė, ciniškai ^pajuokė 

| tikėjimą, kas k uit ūringam žmo- 
gui netinka. Bet matyt, kad 
baikis neturi nei mažiausios 
sąvokos apie ypatybes bei pri
valumus kultūringo žmogaus, 

įZ tat piemeniškai ir pasielgė.

į Pasakojo toliau. Buvusioji 
gt “dem valdžia” nenorėjo kuni- 
Kgams mokėti algų. Todėl jie 

“išperėjo” keletą “fašistukų,”* 
kurie ėmė ir nuvertė “val
džią.” Na jau čia tai tikri juo- 
kai ir sarmata būtų net pasako
ti, kad silpnučiai, vos tik išpe- 
rėti viščiukai, nuvertė galvas— 
gaidžius, kurių rankose buvo 
visas-valdžios aparatas ir ka
riuomenė. Prie to sųcialistai 
girdavosi bei džiaugdavosi, jog 
jų “ktem. valdžia” susideda iš 
gudruolių, mandragalvių. mo- 

> kibtų iykitokių. o, tok įsivaiz
duokit saiu, menkučiai “fašis-• *•

[<( tukai” tuos “mąndragalvius” 
^-taijT gudriai suvystė, kad nei 

žioptelti nebuvo, galimybės.
b • • , „ ‘ > * v <

i^-v^Ąntroji Miclu^iriežastis nu- 
; r^tinae dem. valdžios^'buvb,

Oi ji pradėjo steigti daug be- 
cESviškii mokyklų. Tas “fa- 

y Jautukams” irgi nepatiko. Mat 
? kame besą daugiau bedieviškų. 

• mokyklų, anot Michelsono. ten 
Ų^nSžiau “krikščioniškų vėl-
& IjF1*s nių.” Bet’kodel Mieli, nepasa-. 

kokas užims' “kr. velnių” vie-
Klausytojai turėjo patys 

dasiprotėti. jog velniai prie 
socialistų valdžios bus auklėja
mi jų pačių bedieviškose mo

li kvklose — sočiaiistiški velniai, 
i Ir kas-gi norėtų Lietuvoje ma- 
f tyt socialistus žmones Įsikūni

jusiais kipšukais? Nes jiems 
įssu-jšigalėjus ten darbo žmonės ne 

■*. ■ •
ilk prarastų dvasino gerovę, 

į bet ir medžiaginę. Istorija 
į- mums tai pasako.
r ' t Trečioji Mieli, priežastis, 

g ‘*Senoji krik, demokratų val
džia buvo labai daug išeikvo- 
jusi valstybiniu pinigu saviems 

£ tikslams. O Krupavičius net 
tris milijonus litų pavogęs. Gir- 

r di jie bijodami gręsiančio teis- 
ifio iš pusės “dem. valdžios”

! Praleisk Vėl Šventes Lietuvoje 
iš Bostono Kovo 25,1927 

Važiuodami su šia ekskursija parvažiuosite laiku praleisti Velykų šventes Lietuvoje saviškių tarpe, šios ekskursijos dalyviams teks matyti Lietuva pavasario grožybėje. Ekskur
sijai vadovaus . ; ■

’ MARIJA ROMANIENE
kuri jau kelis kartus yra važiavusi Lietuvon ir atgal. Ji prižiūrės ir patarnaus visiems ekskursantams taip kad visi keliones nesmagumai būtų prašalinti. Manantieji šioje ekskursi- 
jojg'dalyvauti privalo mums apie tai tuojaus pranešti kad mes galėtum^ suspėti parūpinti jiems visus reikalingus dokumentus.

' JI - '"t V sššc5!? ■■»"
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Penktadienis, Sausio 28, 1927

SouthBoston, Mass. Broadway and F Street

ir —
s

dienotvarkio

NY, SAUSIO 30 — KONCERTAS IR DU 
ĮDOMŪS PAVEIKSLAI

Lasas akmeni iškerta ne 
jėga, het. nuolatiniu kriti
mu?’ (Choerilos votį Samos)

*
Pirmadieny, Antradieny ir

Puikus 
barius 
prieš ir užpakaly piazais; dviem auto
mobiliam gstradžilts, daug žemės, gra
žioj vietoj Doroliestery, Turi imti grei
tai naniuotas ir savininkas prisiims ju
si; seną namą Soutb Bostone mainais. 
LITUI AMAS AGENCY, 545 E. Br.md- 
A’tty. Soutb Boston, ^Įūšs,*

REIKALAUJA BIZNIO _
Tonika. restorano, grocernės, laundry, 
a*r bile kokio didesnio biznio kurio :m- 
viniukas sutiktą mainyti ant dviejų me
ilių oo O-šeiinynas sti visoms vigmloms, 
rendos neša S44O i»er mėnesy. Kreipki
tės i.rie ANTHONY IVAS, 1 lo Tnmiont. 
Str.et,

Res. Tel. Parkway 1864-W.

room 508, Boston. Mass.

ANT MAINO' j
namas. :l-Jų Mmynų po t> kam
šų visais naujausiais Įtaisais,

prie kruvinos kovos; kuomet 
visose lietuviu kolonijose 
drumsčia ramu lietuvių dar
bininkų gyvenimą mums rei
kia stiprios ir nesugriauna
mos vienylx*s organizacijose. . 
Tamstų gražus darbas užda
vė dar vieną smūgi idėjos 
priešams ir sustiprino L. D. 
S. organizaciją.

LDS. Selpet ori jalas

Nėra kilnesnės misijos už1 
laikraštininko misiją. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklą 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy 
tojo plunksnai. — Pijus X. i

i

y■

i'7 '

$
11.

L. D. S. NAUJOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO SUVAŽIA

VIMAS -

Jus Vasario 20 d. š. m. 1 vai. 
o pietą, pobažnytinėje svetai
ne, Rogeęs Stą Lowell, Mass. 
šis suvažiavimas bus svar

bus. Taigi kviečiame skaitlin
gai suvažiuoti nuo visą šio ap
skričio kuopų. 
. Svarbiausiu
klausimu bus L. D. S. vajus ir 
Katalikų Seimas, kuris bus va
sario 22 d.

LDS. kuopos, kurios neišga
lėtų prisiųsti atstovų į suva
žiavimą prašome prisiųsti nors 
raštu įnešimų ir raportą apie 
savo veikimą.

LDS. N. A. Apskr. Valdyba
— ♦

SUDREBINO WORCESTERĮ.
Naujai susiorganizavęs 

108 pulkas ant Gedimino 
kalno kur klebonauja L. D. 
S. didis rėmėjas ir prietelis 
gerb. kun. J. Čaplikas pada
rė didelį žingsnį pirmyn. 
Prirašę keliolika naujų na
rių, sudarė gana skaitlingą 
pulkelį smarkių darbuotojų, 
kurie padarė pasiryžimą šia
me vajuje užimti pirmą vie
tą mūsų organizacijoje. Va
lio Gediminiečiai! Laikyta
me susirinkime išsirinko 
darbščią valdybą, kuri pada
rius apžadus . pradėjo savo . 
darbą.

Į valdybą Įėjo šie:
Kun. J. Čaplikas, dv. vad 
Juozas Glaveckas, pirm. 
M. Bakšvtė, vice-pirm. 
Jonas M. Vieraitis, rast. 
Kazys Tamulevičius, ižd.

• Tai darbščiausi šios kolo- 
niJos ašmenys.

Šiame susirinkime padaly
ta keletas gerų nutarimų, o 
svarbiausia tai vajaus reika
las.
* Raštininkas Jouas M. Vie
raitis rašo:
: “Naują aparatą jau pra
dėjome sukti ir jį Įsuksime 
taip, kad ne tik pasivysime 
senąsias kuopas, bet ir pra
lenksime. Čia L. D? S. or
ganizacijai yra plati dirva 
ir narių pasiryžimas nepa
prastai didelis.”

Taip rašo raštininkas, kiu
riam teko patirti šios kolo
nijos darbininkų gyvenimą, 
jų vargus ir reikalus.

Baigdamas laišką rašo:
“Tad, kviečiu jus broliai 

ir seserys—darbininkai prie 
darbo kilnaus ir švento, ku
ris atneš mums laimę jei ne 
čia žemėje, tai amžinyliėje 
tikrai.”

Naujai L. D. S. 108 kuo
pai ir jos organizatoriams 
gerb. "klebonui kūff: J. TTnrp- 
likui ir raštininkui p. Jonui
M. Vieraičiui linkime ilgiau
sių metų ir tariame nuoširdi) 
ačiū už tą sunkiai įvertinamą 
triūsą ir pasišventimą orga
nizuojant šią kuopą.

• Šiais laikais, kuomet m u 
Sų/idėjoš priešai rengiasi

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kuopos susirinkimas 

bus sausio 30 d. š. m. tuoj po 
sumos, Šv. Kazimiero Bažnyti
nėj Svetainėj.

Šis susirinkimas bus gana 
svarbus. Dabar eina organi
zacijos vajus ir mes juomi turi
me gyviau susidomėti. Kiek
vienas narys turi prirašyti po 
keletą naujų narių. Tad atei
kite skaitlingai į ši susirinki
mą.

Atėję sužinosite apie buvusi 
balių sausio 8 du Šiame ba
liuje buvo duodamos dovanos 
ir kiekvienas giliukingas jų 
gavo. Varde1 kuopos tariame 
visiems ačiū už dovanas ir už 
skaitlingą atsilankymą.

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

PUIKIOS DĖL SILPNŲ, I 
NERVUOTŲ AITRIŲ 

ŽMONIŲ
Vyrai ir moterys, kurie yra silpni,

iiergtinti. nervuoii. mtsihię ir nusiminę, 
privalo vartoti Nuga-Tone. tai puikios 
sveikatos ir stiprumo budavotojos gy
duolės. šios puikios gyduolės turi ki
vyje aštuones sudėtines gyduoles, ku
rios yra žinomos medicinos mokslui dėl 
suteikimo nirtingo randono kraujo, sti
prių nervų, sustiprinimo visų organų ir 
padauginimo svarumo <lel silpnų žmo
nių.

Nuga-Tono yra labai rekomenduoja
mos nuo skilvio ir žarnų trulielio. už
kietėjimo. prasto apetito, gasų vidu
riuose :trlX žarnose, ketumi; neveikimo. 
Inkstų ir pūslės t rūbelių. Jos atbtida- 
voja visą kūną.'suteikia ramų ir atšvie
žinantį miegą, prašalina galvos skali- ■ 
dėjimą, ir aitrumą, prašalina i
visokius tino veido pučkus. suteikia 
daugiau energijos ir ambicijos ir a>>- 
saugoja kūną tilto sirgimo ir ligų. Nu- 
sipirkit Nuga-Tone bile kokioje vaisti
nėje. Jos yra pardavinėjamos su ga
rantija. kad suteiks pilną ttžganėdini- 
iną arba pinigai grąžinami. Neimkit 
imitacijų — įtiekus negali pavaduoti 
Nuga-Tone.

J

,. i

HUDSON, MASS.
LDS. 56 kp. metinis susirin

kimas bus sausio 30 d. 2 vai. 
po pietų po numeriu 12 'VVater 
St. Malonėkit visi draugai at- 

'silankyti Į šį susirinkimą, nes 
bus renkama nauja valdyba 
1927 metams. Be to, dabar ei
na mūs organizacijos vajus 
ir turime pasidarbuoti, kad su
radus kuodaugiausia naujų na
rių ir naujų “Darbininkui” 
skaitytojų. Tad prašome visų 
narių ateiti ir atsivesti nors po 
vieną naują narį.

Raštininkas

<7Siame skyriuje mes laikas 

ntx> briko gvildensime rei

kalus įdomins būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
nę kūdikiu.

KAdikig aprūpinimas ir pe

nėjimas yra. dalykas gyvos 

svarbas Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) mes ta

rime regufiariSkais laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergviidentL

KUDlKip
iEROVes skYRIUŠ

DĖL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 209 
Vaikštinėjimas

Nėra paskirto laiko, kada kūdikis tu
rėtų pradėti, vaikščioti. Tai. priklauso 
nuo jo abelno nogimo, o ypač sąnarių. 
Abelnai kalbant, kūdikis turėtų pradė
ti eiti apie metus laiko — !>et itekurie 
pradeda dar vėliau.

šiame dalyke syatIdausia yra atmin
ti kad nereikia ravimi kūdikį vartoti 
tavo sąnarius jei tie •tėra perstiprųs. 
Nėra jokias naudos jei kūdikis pradės 
vaikščioti inkšti, ir aukštumas tero
do jo protiško išsivystymo. Nekurtos 
motinos verčia kūdikius anksti vaik
ščioti. nes joms smagu arba gali pasi
girti kaimynėms. Bet tekis paprati
ntas yra labai neišmintingas ir gali 
pažeisti kttdiki.

GAmta pati gali geriausia nuspręsti 
kada kūdikiui reikia vaikščioti. Kada 
kūdikis pajunta užtektinai spėkos, jis 
pats bandys eiti, bet pirm to. nereikia 
jo raginti. Jei ]m> dvylikto mėnesio 
jis nei nemano bandyti, tai pasitark su 
gydytoju.

Tavo kndikis gerai gyvuos ir nuola
tos auga stipryn ir vikryn. jei duosi 
geriausią priežiūrą ir maistų. Vikri ir 
s-tipri sveikata yra dalis daugelio tuks
iančių valkų, kurie buvo išauklėti aut 
Eagle Pieno, kaip dėkingos motinos liu
dija. šiom motinom nėra gerestiiit 
maisto ir pasekmių kaip Eagle Pienas. 
Saugu sakyti, kad daugiau vaiku rapo 
išauklėta ant Eagle Pieno, negu ant vi
sų kitų dirbtinų maistų krūvon sudėtų.

Neeks|terimentuok su kūdikiu davi- 
liėjant aliejotiną maistą. Borden’s 
Eagle Pienas yra sveikas kūdikių mais
tas, it(>s jame nieko kito nėra apart gry
no pieno ir gryno .■ukrnits. Nėra jokių 
abejonių apie jo grynumą arba puikias 
i tankmes. ■ Gydytojai rekomendavę 
•atgle Pieną tūkstančiams ir tukstnn- 

xov^xuvjo, t .j.uns kU(Hkių kllrio 11UV„ n„]liallge ir
i yra lengvai su- 

■virškotnas ir patikėtinas kūdikių Įiettė-

Veltui statysite bažnyčia’ 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi j’ū 
su rūpesčiai eis niekais, jei ne 
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X %

ANT PARDAVIMO
NAUJAS NAMAS 4 metų se
numo 6 šeimynų apgyventoj 
vietoj South Norwood, antras<5
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 
miestą. K. A. Viesulą, 1212 menki. Fzięle Pienus* . j L». • •• t
Washington Street, Norwood,‘ jime.
-b, f T 951 Sknit/lk šituot Straipsniu* Kiti
lYiaSS. (J.ZOJ Spfaitč ir l’asidėk Ateičiai

SAUSIO $1- VASARIO 1-2

MIDNlGHT LOVERS
— su —

ANNA Q. NILLSON 
; T?

LEWIS STONE

JHRUTffiWILDERNESS
ALL STAR CAST~

Ketvirtadieny. Penktadieny 
šeštadieny

VASARIO 3-4- 5

THEBAT
— su —

JACK PICKFORD
— ir — 

LEWIS FAZENDA

THE LONG LDDP
— su —

LEO MALONEY

Pirmadieny, Progą Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalą
Bandymo Vakaras E

Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 I
Vai. Po Kėt, 6:30 ir 8:45 Vakare. I

Šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., O I
Vakare 15c., 20c., ir 25c. I

ja

i

DĖL GREITO PARDAVIMO
SOl TU BOSTONE, kampinis namas,: 

8 šeimynos ir krautuvė. Yra įtaisymų. 
Randų neša apie $200. į mėnesį. Krau
tuvė tinkama dėl įestauraeijos. 
S1U500. įnešimo užteks $2OOO.

MATTAPAN, dviejų šeimynų 
ekstra lotas žemės ir garadžius
tas statyt. Stuba veik nauja, su vi 
naujos mados Įtaisymais. Prašo SIO.5<M). 
Mažas įnešimas.
Matyk: AMBROSE, 255 W. Broad- 

tvaj, Tel. So. BostCln 05O6-M.
(S.-l 4-21 -28)

Prašo

šluba, 
pradė- 

iiis

Advokatas 

JUOZAS CUNYS
Lietuvis ' r V

414 Broadway, So. Boston

f;

EB .1

DIDELIS VASARIO NUPiGINIMAS
VISUOSE DEPARTMENTUOSE

Kaikurie dalykai iš daugelio Bargenij

Patogi lova, springsai ir matrosas, visi trys daiktai $24.75. 
/ Geras pirkimas. Ateik ir pasižiūrėk.

1

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

«4

<®®®©®©©©®®®S®®S©®©©S®®@®®0 
I CHORO REPERTUARAS;

Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- > 
tams $2.00. Už tą pačią kainą į. 
Siunčiam Ir Lietuvon. A. BAčIU- 5 į

LIS. 421 fitb St.. S. Boston. Mass. H

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų, ir nuo 

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

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

» 1III
i♦♦

DAKTARAS EIN, M. D.
(Europeiškas Specialistas)

Pirmiau buvęs pirmas asistentas 
Dorpato universiteto klinikoj. Per 
11 metų sitecijaliziįvosi geriausiuo
se vokiškuose, rusiškuose, francu- 
r.iškuose ir amerikoniškuose hos- 
pitaliuose. Giliai studijavo viduri

nes ligas. Kviečia pas save pacien
tus, nepaisant kaip ilgai arba kaip 
giliai liga yra įsigalėjusi. Atlygi
nimas gan vidutiniškas. Valandos: 
12—-2: 6—8 ir pagal susitarimą. 
340 Centre St.. Jamaica Plain. 
Mass, Tel. Jamaica 3975-W.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) ■ 

425 Broadway, So. Boston I
. O į šio valandos: ' / 1

nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki Š j 
Ir nuo 6 iki 8 vai. Vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir -ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo | 

12-tos dieną uždarytas |

«■

«

į

Liberty 7296.

GEORGĖ H. SHIELDS ;
ADVOKATAS

811-812 Old South Building 
294 Washington Street

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

GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., Brookline 
Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEfŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Real Katate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdien 
nuo. 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 
mažai sukalbantieji angliškai gali 
kreiptis jvairiafs reikalais pas ma
nę. A. F. Kneižio adresas yra toks: 
308 E. Ninth St.. Tel. S. B. 1696. |

A

DENTISTAS

I DR. ST. A. G ALV ARISKI1 (GALINAUSKAS)
1414 Broadway, So. Bosiou

Telephone So. BoštOD 2300 " •1 
| Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
I nno 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
? Iki 9 vakare, šventą dieną pagal bu- 
' sutarimą.

Ii Tek Brocfcton 5112 \ , t ; 4 {
K-BA N T flTAfr—

DR. A. J.GORMAN
l (GUMAUSKAS)
! Sekmadieniais po plettj

705 Main St., Montello, Mass.
i (Kampas Broad Street)

DR. į, B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 
12900 Jos Campau Avenne N. Detroit, Michigan

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
šiuomi pranešti save pacientams kati mano daktariškas ofisas yra 

įrengtas pagal vėliausios Enropi)kos mados, turintis savyje naiijanslat Iš
rastas klinikos Įrankius, kaip tai:

1. Artifiei ilišk.t saulės šviesą, kurios spinduliai stebėtinai veikla
ant nekuriu odos limt. taip lygiai išgydo prasidedančią džiovos ligą Ir 
pradžioje odos vėžį. Taipgi turi daug reikšmės prie gydymo Viliaus ligų 
Ir žaizdų. . • •

2. Elektros įrankiai ir mašinos, kurios yra pritaikintos dėl gydyipo 
nervų, reaiaatiznio Ir moterų ligi;.

3. Skyrius dėl paslaptingų moterų ir vyrų ligų. i .
4. Laboratorija, kurioj yra bandomas kraujas, šlapumas Ir t. t.

VALANDOS: 10—12 dieną ir 2—S vakare.TELEFONAS: Arlington 2683

(gegzamlpuoju akis, priskiriu aki
nius, kreivas akis atltlesinu ir 
amblijoalškose (aklose) akyse au- 
gfąžtou Šviesą tinkamu laiku.

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

OPTOMETRISTAS

J
 TEL. So. Boston 0506—W.

LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOMS \
J 251 Broadway, So. Boston Į

[
(•‘Keleivio” name)

Ofiso VAiAjrooe: nuo 9 
irfK iki ę lruno *

SeredomĮa nuo 9
Subaromis nuo & 
įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal

I

e

S.
Residencijos Telephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas w

Tek So. Boston 3520

A. 0. ŠALN A-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs <ln Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHIN«TON UNIV. mi LLB.

9p .t T b I n 1 n k o " Name
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi 
Rezidencija

Harvard St, Cnmbrldge, Mass.
Tel. Unlvorslty 1463—j.

Ofiso Telefonas Universtty 883WI 
Rezidencijos Tet Bniversity 8831-Rl

8. A. ZALETSKAS 1
Graborius ir Baisannrotoj&» 
448 ir 983 GAMBRLDGE STREET 

CAMBRIDGE, MASS.

J
Duok savo 

kūdikiui 
geriausį 
maistą

T EI negalit penėti savo kruti- 
d mis kūdikio, nedaryk ban
dymo su kitais maistais, bet 
pradėk gerai—duok jam maisto 
kuris jau yra išauginęs daugelį 
stiprių vyrų ir moterų, negu 
visi kiti maistai sudėti daiktan 
—duok savo- kūdikiui Borden’s 
Eagle Brand Condensed Pienų. 
Tai maistas kuris išaugina 
stiprias kojas ir stiprų kūnų. 
Patvirtintas ir patariamas gy
dytojų vartoti, nes jis yra aug- 
Štos rųŠies ir gerai sudėtas.
Jrl Jn« pr1«ln«1tr nuun«
•n JitAŲ Ir Frhn prhli”»^n
Ritime atvirutę, mra
dykai, tm mokinimų kull>«'J«' kaip
penkti Jn«Q kūdiki: Intprl r«rkų knygute 
Ir kitokiem lltrrattirmi. I'ar*įduoda
▼laoar vaUtintor Ir cro^rurer.

THF. RORDEN COMPANY 
Bordcn Bidg., iSew York, N. Y.

perkam, parduodam ir išmaniom na
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
bučernes, bekernes ir restorantus. In- 
šiūrinam (apdraudžiamo) namus nuo 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodam ang
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam 
kambarius. Užlaikome karharninką, 
arkitektą; padarome planus dėl bu- 
davotojų; užlaikomo namų taisyto
jus, stogdengius, plumberius ir elek- 

ikininkus. Skoliname pinigus ant
pirmų iF-antrų morgičių. Teipgi su
teikiam lcgališkus patarimus per sa
vo advokatų visokiuose reikaluose, 

kaip tai: pirkime ir pardavime visokio turto ir t. t. Reikfte 
kreipkite pas:

i A. J. KUPSTIS
T BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
i Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373-
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Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus; kaip tai r trH ra- v mieti
niais spinduliais, kuartz žibu
riu ,thcrmo therepa, ir kitais 
elektrų, niedikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir ąpiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 rvte iki 9 Vakare 

381 WEŠT BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

P. J. AKUNEV1ČIUS
Lietuvis Graborius

S2O E. S INTU ST„ SO. BOSTON 
Tel. S. B. 4486

ei. Norweod 1008

Res. Taibot 5863

J. J. ZABARAUSKAS 
\ OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Boston 
Ofise tik vakarais

—P————

. V. WARAB0W & CO
(WRUBLIAUSKAS)' 

lietuvis graborius 
IR BALSAMUOTOJAS

1179 VVASHTNGTON STREET

Norivood, Man.


