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EINA ANTRADIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS

Eina nuo 1915 m.

20 žuvo, 300 sužeistų

Pranešama, kad prašalinus tris kai

INK LIŪS

Sukilimai parūk i

Mainieriai nenusileis

Nepritaria Prezi

Sutriuškino laivui šoną

,OW.OOO,(M>O.Jri žinon

— Didžiausia audra ir lytus nunešė
19 žuvo Škotijoje ir vienas Armagh,

INFLUENZOS EPIDEMIJA 
PAPLITO RUSIJOJE

DARBININKAI PRIEŠ 
“DARBININKIŠKĄ” 

RUSIJA

UNIJISTAI SMERKIA PASI 
RYŽIMĄ NUKAPOTI 

ALGAS

GINKLUOTA KARIUOMENĖ ŽU
ŽMONES

Meksikos arcivyskupas Diaz, 
buvęs sekretorius Meksikos e- 
piskopato. Jis ir visas episko
patas buvo apkaltintas kursty
me katalikų prieš Meksikos 
valdžią. Tasai arcivyskupas y- 
ra ištremptas iš Meksikos. Da
bar yra Guatemaloj, Norima 
jį deportuoti į pietų Amerikos 
respubliką čiliją.

REPUBLIKONAI PRIEŠI 
NAŠI TAKSŲ NUMA

ŽINIMUI

Reikalauja nukapo 
ti rendas

LYNN, Mass. — Dabartiniu laiku darbininkai atsirado ke
bliausiame padėjime. Darbai susilpnėjo, o kad ir dirba tai iš 
uždarbio vos gali pramisti. Majoro ofisas apverstas skundomis 
ir reikalavimais, kad priverstų beširdžius namų savininkus nu
kapoti rendas.

Majoras Bauer pasiuntė namų savininkams reikalavimą 
numažinti rendas arba ateiti į jo ofisą ir pasiaiškinti delko to 
nepadarė. Jis sako, kad namų savininkai, jeigu negali suma
žinti rendų kiek reikalaujama, tai jie gali tą padaryti iki prieš
kariniu rendu.

SUAREŠTAVO VISĄ
“GANG’Ę” PLĖŠIKŲ

NEW YORK’O GATVES APLAISTĖ DARBININKŲ 
KRAUJU

NEW YORK, N. Y
riuosius darbininkus iš darbo, kurie kurstė kitus ir atsisakė 
priklausyti prie International Ladies Garment Darbininkų uni
jos, kairieji pasisamdė “pikietninkus.” Bepikietuodami už
puolė einančius i darbą darbininkus. Policijai įsimaišius ne
mažai darbininkų sužeista ir keletas areštuota. Susirėmimai 
buvo prie dirbtuvė I. M. Raffer, kur sakoma apie 100 žmonių 
apsiginklavusių skaldė vieni kitiems galvas. .

Sako, kad kairieji bolševikai buvo pasisamdė Graikus at
keršyti unijistams darbininkams už pašalinimą raudonųjų.

šeši buvo areštuoti ir vienas nuteistas 30 dienų kalėti už kė
limą riaušių, o kitų bausmės atidėtos.

LONDON, Sausio 29 
20 gyvybių ir 300 sužeidė- 
Airijoje. Londone žiemos audringas perkūnas sudaužė daug te- 
iegrapinių stulpų, medžių ir namų. Visoje apylinkėje žmonės 

i skaudžiai nukentėjo ir nemažai žmonių žuvo.

Nori gauti $200.000,000 paskola iš Amerikos

AUDRA SUNAIKINO DAUG 
NAMŲ, UŽMUŠĖ 8 ŽMO

NES, 100 SUŽEIDĖ
GTjASGPW.. Škotija. — 

šiame mieste ir apylinkėje 
siautė baisi audra. Tik šia
me miešti“ 8 žmones užmušė 
ir 100 sužeidė. Daug užmuš
tu ir sužeistu visoje pietinė
je Britanijoje. Audra su
naikino telegrafu ir telefonų 
susisiekimą su Londonu.

LENKŲ-KOMISIJA AMERIKON

GELŽKELIŲ VERTĖ SIE

KIA $22,000,000,000.
Tarpvalsl ijinė Komei ei jos 

Komisija apskaitliavo. kad 
gelžkelin bėgiai užimanti 
214.377 nūailias ilgio jų pilna 
\erfė siekia $22

VASARtO-FEBRl’AKY 1 D

VARŠUVA, Sausio 29 d. — Pranešama, kad komisija fi- 
Inansierių išvažiavo i Ameriką ieškoti paskolos-pakėlimui Len- 
i kijos krašto iš skurdo.

Sako, kad kraštas pilnai apsivalė nuo bolševikų ir kad 
į lenkiškas zlotas pakilo ir nėra abejonės, kad komisijai bus leng- 
■ va gauti paskolą.

imo — Vilbeln

Dešinėje, Kinijos Cantonėse 
kariuomenė ant sargybos prie 
Wuchang vartų po užėmimo 
Hankow miesto. Apačioje pa
bėgėliai iš Hankow’o susirinkę 
netoli Wuchang ant kranto 
Yangtse upės.

Sausio 29 dienos vakare didžiuli* White Star laivų kom
panijos laivas C/lt’c susikūlė su nemažesniu tavoriniu laivu 
netoli Nantudcet. Mass. kelv i Besteną. šiuo didžiuliu Coltic 
laiVū"važiavo iš Europos 650 pasažierin. Abu laivu nukentėjo,- 
bet didelio pavojaus nebuvo, nes pasažeriran laivo žaizda šonė. 
buvo virš vandens. Nors Celtic iaivrs plaukė nepersmarkiau- 
sia, bet per mi°4ą abiejų laivų kapitonui negalėjo iš tolo pašte-. 
ošti vienas kito. Susitikę trenkė vienas k .tam su didžiausiu 
smarkumu. Pasažieriai ir darbininkai cuve ištrenkti iš vietų ir 
pasidarė didžiausias sumišimas ir riksmas. Darbininkai puo
lėsi prie stočių šaukti pagelbos, bet abu laivu persisky
rė ir apžiūrėjus, kad nėra didelio pav< uis palengvėli plaukė 
kas s'm. ' --

Tavorinh laivas “ Anoconda” 390 rėė.ų lgio r. n plaukė New 
Yo'ko link, o “Critie" 700 pėdų ilgio. 7-> ydų pločio ir 49 pė
dų griic nutraukė Bostono prieplaukom

Laike pasaulinio karo laivas Co’lic buvo panaudota* veži
mui kareiviu Francijon.

ir šrši sužeisti, siauri 
icu ir šimtais nekal

MEXIC0 OITY
; Įduota Federalė kariuomenė neva
j do šimtus nekaltų žmonių. Prie X1
į užmuštas buvęs Guerreros guberna
Daug sužeistų.

Hidalgos mieste vienas užmušta
■ nėję c.alv Meksikos susirėmimų būna
tų žmonių žūsta kovos lauke.

i

į Labai dažnai iššaukia ramius gyvento jus i kovos lauką nuo-
! litiniai gąsdinimai ir apiplėšimai bažavoių ir kitokių privati 
! nių įstaigų.

nto
sumanymui ’

Expliozija protestantų 
koplyčioje

* i ____

oja kasdien. Gin- 
malšindama sukilėlius išžu- 
bchirrla, Morelos valstijoje 
itc-rii-s ir 11 kitų sukilėlių.

į NEPERMATO PAVOJAUS | 
i AMERIKOS PILIEČIAMS i 
!
• ___________________ I

!i' tu kili ji; kainus su km VARŠUVA. — Lenkijos “gaivos” mitinguoja beveik kas- 
Uiii’tii pnsiirmik- dienir leidžia “burbulus” į pasauli apie savo kaimynus, kad 

'i ■ ”.i ' 'U ’ ”i ' i’’ tik įkalbėjus “ncišvengiąmą” karą su kaimyniškomis šalimis,
r.'m. km! Kvmmii" mmi.-ilo- j. Sako, kad ginčas Lenkijos su Vokietija dėl koridoriaus prie 
mm m i r k n iri-m . :i rpe Ame- i jūrių rytinėje dalyje didėja ir gali prieiti prie to, kad diploma- 
rik<>- ir Km ura > i tiniai ryšiai bus sutraukyti.

Prezidentas (Vol’dge ] dn-1 Lenkai nepasitiki Vokietijos Užsienių Reikalu Ministeriui 
i, > Valstijos briimi urmus i stresemann’ui ir sako, kad jis yra žmogus, kuris pildo Bismar- 
nmmioiie m išvedžiojimais | ko politišką testamentą.
nes;;! ink;, ir sako nematęs Kiti skelbia, kad Vokiečiai rengiasi nušluoti Lenkiją nuo 
joki.. reikalo dčiko Amerikos žemlapic, ir kad jeigu tik kėsinsis atimti Sileziją, tai reikš pasi- 
pilir-'iai leisHr.i gyv< na i d ie-j kesinimą sunaikinti šalį, valdžia turi skelbti karą.
.ii toj- ri>|vje turčių iš ten i šiame susirinkime priimta rezoliucija, kurioje ragina val- 
tkoiiis h- apbi-ii niiosivvbc< džą imtis visų priemoniii sulaikymui. Vokiečių, propogandos 
!: r biznius. aries lenkus.
į Taiui. kol' kas Amerikos: Turi būti didesnių propogandistų nėra kaip lenkai. Jie
Į ir?--i' ;.’i. kurie iru buvo pa | besigindami nuo vokiečių vis dar svajoja apie Lietuvos prie- 
Įriu>ii. pasilik^ ir anl t <4 imi. j plauką— Klaipėdą. Tūlas Grafas Coudenhove Kalergi, žymus 
kad reikale mdėb'a!>L'iiii' sa vadas ir taikintojas lenkų su vokiečiais sako, kad Klaipėdos 

|v<» v< iitojus nuo l iausimu- prieplauka neatstos Danzigo kordioriaus.
i'ii. j - Matyt, kad Lenkijai Lietuva sapnuojasi, ir besirengimas į

---------------- karą su Vokietija ar tik nebus gudrus želigowskinis politika- 
! PLĖŠIKAI NUŠOVĖ KLER-lvimas.

KĄ IR SUŽEIDĖ DU ’ 
KITUS

XEW YOŲK ('IT';'.
i Du oįnkh’o’u plršik" ibeu’i' i 

u'Iriries vmrinili nujovė nak 
ir-iriai kl-'i'k.-i ir i?< ide lu ki
lę- ui-s ir pabūgo pavogę |3 ir

.'.'.'inuiiil ine 'piliulę.
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KONSTITUCIJOS PERŽIŪ 
RĖJIMO KLAUSIMAS

KARO TEISMAS KOMUNIS
TAMS PLĖŠIKAMS

f Tautinės grupės bei orga 
nizacijos yrą pasiūlusios vi 

;į”soins Seimo frakcijoms iš 
•b- ... . ....

lt Žinios iš Lietuvos

stituciją. Bagrininįą atmai
nų tilo tarpu nenumatoma.

Šeini

* naujo peržiūrėti mūsų kop
ti.
- iu

r
Siūloma SeiniįŲ"šaukti kas 

;; penkti metai.

NUOSAVYBĖS DOKUMEN- 
TŲvDAVIMAI

Žemės ūkio ministerija 
praėjusiais metais iidavė a 
piv 300 nuosavybės doku
mentą naujakuriams ir n lies
to amatininkams.

Antradienis, vasario 1 d... 1927

Valst. Prezi
dentą turinti rinkti \ isa tau
ta, o ne Seimas: turinti būti 

;• pakeista rinkimu tvarka ir 
t. t. Kolkas dėl šią pasiūly
mų nieko konkretaus m-gaii- 

: ma pasakvti. \ aidžia šį pa 
siūlymą esą priėmusi palan
kiai.

VILNIAUS LAIKRAŠČIAI
VILNĮ L s. 1-2 (E). Spau

dos žiniomis, šiuo laiku Vil
niuj fceina 42 laikraščiai, ją 
sk.aičiu.i 7 dienraščiai, lenką 
iaikrašč-ią 
— !k gudu 
ir vienas 
o i a s lenku

išeina — 20. žydu 
— 8. lietuviu' — 4 
karaimu, leidžia- 
kalba.

DARBININKAS

Ne visi ginčai Tarpe Suv. Valstijų senatorių baigiasi Washingtone. Štai matote namą, 
kurio savininku yra Arkanso senatorius Caravvay, o rendauninkas Califcmijos senatorius 
Jolinson. Senatorius Caraway užsimanė pats eiti gyventi Į ši namą, kuris randasi Princo 
Jurgio apskrity, Maryland valstijoje, bet senatorius Jolinson sako “aš ‘nesimūfinsiu’ iki 
‘leas'as’ neišsibaigs.’’ Tai. matyt ir senatoriai turi nemažai “sriubelių.”

r

• LIETUVOS DERYBOS SU
S. S. S. R.

Lietuvos dery bos >u S. S. 
S. R. nėra nui rūkusios, bet 
tuo tarpu sustojusios, šio
mis dienomis laukiamas at
važiuojant iš Maskvos i Kau- 

č na pasiuntinvs J. Baltrušai
tis.

Gandai dėl apsimaiiivmo 
diplomatinėmis noromis Lie 
tuvos su SSSR neturi jokio 

- pagrindo. Lietuvos ir SSSR 
santykiuose esą pageidauja
ma kai kuriu geresniu santy
kiavimų-. bet esmėje rimtes
nių nesusi pint imu nenuma
toma.

PIRKS KARO LAIVŲ KO
VAI SU KONTRABANDA
Krašlo apsaugos ir vidaus 

reikalu ministerijos kontra
bandai užkirsti mano imtis 
griežtu priemoliui. Be kita 
ko. numatoma pirkti kariš
kas laivas jūros kontraban
dininkams gaudyti.

I

i I i
PROJEKTUOJAMA SUMA

ŽINTI MINISTERIJŲ 
- ‘ " SKAIČIŲ

‘ALtižvi dgiant *Į taupumo 
dėsni, valdžios shiokšuiimse' 
kalbama apie minisieri.pi 
skaičiaus sumažininia. Nu
matoma kai kuriuos departa
mentus ir valstvbės įstaiga* 
priskirti prie kini minjsteri-

NAUJAM LIETUVOS
HIMNUI KONKURSAS

Centrailnc šauliui šą'jim 
gos Valdy ba nubarė paskelb-" 
ti konkursą naujam Lietuvos 
himnui parašyki.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ
I ’creitii metą gruodžio mė 

uosio 27 d. apie 21 vai. Kė
dainių apskr. vai., Blauzdžitj 
kaime. nežinomi galvažu’ 
džiai išžudė pik šimotoiiio 
•Juozo \ is;i šcimvną. suside
dančią iš t> asmenų: šimoto- 
nio Jaioz.o 72 met. aniž.. jo 
žmonos Zofijos 2,2 mt. ir 4 
sūnų : I ’vi i o 12 met u. Balio 
S metu. Jono <> melu ir Sta 
šio 4 metu amžiaus, šeimi
ninkas su žmona nukauti iš 
medžiokles šautuvo, o vaikui 
nužudyti kinžalo pavidalo 
peiliu, ršžudę visa šeimą, 
piktadariai gyvenamąjį na
mą sū lavonais padegė, bet 
subėgę kaimynai visu lavo
mis. išskirianl vieno vaiko, 
iš ugnies išnešė.

Vieton lą pat nakt Į išvyko 
Kauno k^minalinės polici
jos punkto vedėjas su valdi 
įlinkais ir bendrai su vietos 
viešąja polio, veda stropu tv 
rinėjima, kad sulaikytu gal 
\ užlaižius.

TTT

Koperatyvai LIET. ŽEMĖS ŪKIO KOOPE
RATYVŲ S G A GAVO RU

GIŲ IŠ RUSIJOS

ŽEMAITIJOJ ATPIGO 
LINAI

Latvijoj, TruiaiT? vien- ' 
kieiiiy (Rez.eknės apskr.) 
IbIS m. gruodžio 15 d. pieši, 
kai užpuolė ūk. Antaną Biri- 
kauską, kuri primušė iki są 
menės mtstojimo. Po to 
Biel-katiską pastatė prie ."ie
nos ir sušaudė. Atlikę žvė 
rišką 'darbą žmogžudžiai i- 
ė.jo į namus. įsilaužė i šėpas, j 
komodas, paėmė pinigus iri 
kitu.'- brangius daiktus visoj 
už iO.iMMl latii. Komunist u i 
laikais niekas neturėjo tekės1 
įu areštuoti. Bet dabar vi 
sa įu kompanija patraukta Į 
karo teismo atsakomvbėn: 
\1 l’misas (liisev'as. Pranas 

A aivodas. Antanas Utinė 
nas. Kiti — Davidas Gure
vičius. Jonas Znotinas. Sale- 
m-mas špelis ir Juozas Sta-e i 
buliiecks -- pabėgo, matomai 
i Rusiją.
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įvairiu iiiiri 
atsis’at vdino.
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GAUTI ZIGMO GĖLĖS 
RANKRAŠČIAI

SSSR užsienio komisa
riato kolegijos narys p. S|o- 
moiiiakoias pridavė Lirpi- 
\ os miiiistv! nu SSSR o. B-d 
11 ušamiii du r\ šuliii irnrii<io 
p< | o Zigmo { i ei cx ( i a | (|;) ||j;;- 

n lauš ra 11 k r,i sc i i j. Raukia 
-či.ii atgabenti i Kaimu ir 
pe ;■< I m •< la 11 i i Lieti! v> >s l m 
\; i -itoio humanitarinių nio- 
k-dii fakullcbii.

šILkNA! (Andricjavo 
valse.), šis kaimas gyvento
ji] atžvilgiu. nedidelis—- viso 
.ik 12 ūkininku, bei žemės 
kiekiu nemažas, ims daugu
ma biri po 40 ha. Žemė ei
na. .rėžiais. Kai kurie žemės 
’ u ri 8 11 rėžiu. N uo namu 
taipgi lo’i; kilikui iems 1-11 g 
kimi r. I ‘asketiniu laiku ke
letas siisipraliislii ūkininku 
čmė kurstyti kilus, kad visi 
bendrai prašytu laidžios, 
kad iškeltą viensedžiiiosiia.

Vėliau dauguma tam pri
tarė. bei 
t mat. jie 
purvai ik 
\ i s gi pa 
apskr. ž< 
į »ra*-y 11 ia-:

dar neįkyrėjo 
ausų braidyti). 
>t;.s Kretingos 
•s tvarkytojui

l
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Laike tardymo paaiškėjo, 
kad žy das Dovidas Gurevi-

ras Latgalijoj.
By la bus nagrinėjama ka

ro teisme. Daugumai komu
nistu gresia mirties bausmė.

Vienas kelias ramybėn: ke
lias tiesos. — Shelly.

TRUMPI
| SKAITYMELIAI
| NAUJA KNYGA
| Joje telpa daugiau kaip 
i 1QO trumpų pasakaičių 
| . 150 pusk 45 centai
| DARBININKAS
||- Jj)6 Broadtvay, Bostou 2 7, Mass

i

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

3

SUSEKTAS SLAPTAS GIN 
KLŲ PARDAVINĖJIMAS 
Katįsio mėn. 10 dieną sulai

kytas Kalino pik Emilius 
f)rn\ e. pas kuri politines 
policijos valdininkai. padalę 
kratą, rado 27 durt uvus.Tar 
domus i)ru\e pi i>ipažino, 
kad jis slapiai pardavinėja 
ginklus. Byla perduota karo 
koniendant ui.

OKUPANTAI SUKONFIS 
KAV0 GUDŲ BIURO 

ARCHYVĄ
VIEN irs. I ( E.). Su 

koli I įskilo! ;is seimo gudu u 
k i n m k u ir <|;i ibi n inki i " 11 r<> 
lii;u|ox kiliko >cl< 1<'t or iii t < > i 
bi u i o <i rcli \ v.ix už iš|> i(|i.iii; 
I\ ieju brošiiim. kuriose no 
lieijos ižiūrėi.'i pricšvaklvbi 
oė pr<'pagunda.

ŠTAI UŽ KĄ SUŠAUDĖ KE
TURIS KOMUNISTUS!

“ŽVAIGŽDĮ”
"Žvaigždė" kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą .Jums atneš malonių dvasi
em turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėliu. rimtu nurody am \ idujiniani gyvenimui, 
gražiu atsakymu i svarbiausius skaitytoju klau
simus.

"Žvaigždė" duoda ir daug žinią iš plačiojo 
Kataliku pasaulų*. rašo apie tai. kas didu,si toli
muose stabmeldžiu kraštuose, kame darbuojasi 
lakstančiai pasišventusią kataliku misi įonierii.i. 
teikia žinią, apie paskutiniu laiku Šventuosius ir 
tt. ir lt.

"Žvaigždė" y ra 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 karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

“Žiaig/dės kaina metams — 10 litu, o užsa
kydami <n\ o giminėms Lietuvoje s i imkit e po 8 li- 
tils metams.

Adre>a>: “žvaigždės” Redakcija,. Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.
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Kmėsi lada 1 m pa>\s vadai 
oi g.ui iziml i K u rši'ini ra jono 
žemės ūkio <1 ju sąjungą, ku
rią slidurė keletas bankeliu i r 
/elnes ūko draugiją. 8a į.m 
ga i n n ■ va ry 1 žen ies u k m 
• lakias ori ky bą. Kaip

|>! <» -

><' l\

I

SI s. IK /III 1.1.

“TIESOS AIDAI"
S

Mėnesinis leidinys, 'T J ESOŠ šviesoje nuš v irčiau-
tis dienos klausimus. $

I^ltnUIlK-rata metams $1.20

RABINAVIčIUS — LIETU 
VOS KONSULAS TALINE

‘tld. Šilimui ", sužinojusį 
ištikiu šaltiniu, kad Ličiu 
Vos gem* ra 1111 ia m konsulu i 
Ame r ikoje p. Rabinai mini, 
kuris, kaip žinoma, yra ai 
šaukiamas įl Amerikos. bus 
pasiiililos Lietuvos konsulo 
pareigos Tali ne.

KATALIKŲ VISUOMENĖS 
DARBUOTOJŲ KONFEN 

GIJA
ivvko Kaime 1020 m. gino 
džio 27 d. Koii ler< nei joj da 
Jvvavo daug Įžymiu kataliku 
visuomenės \eik< ju. Seimo 
narių ir keli vyskupai. J\on 
fennicijoj bu\o šlaistomi i 
vairus einamojo momeido 
klausimai: be to paskaityta 
keletas releratii.

Shirley J. Short, lakūnas pa 
r.to departmento, buvo apdova 
r.otiis Hnrmon’o pergalės žen 
klii. Jis skrajojo paštiniu or 
laivių 2,169 valandas be jokio 
pavojingo nepasisekimo, dieną 
ir naktį, ir visuomet paskirtu 
laiku. " ■
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BANDĖ PADEGTI MOKYK
LŲ KURATORIJOS 

NAMUS

\ ILN Il s. 12, ( E.). Spau
dom žiniomis. nežinomi pik 
imlur i ai bandę ]i.adegt i mo- 
kvk'tii kTivaTm-ijo'< narini?.
I ’i iv milini laivę pakišta pa 
knln ir 'abaru. kurie apipil
II žibalu ir padegi i. Nim ug 
uies mikeiitėio 2 langai ir

K0MUNIS1AI LIETUVOJE 
RUOŠĖ GINKLUOTĄ 

SUKILIMĄ

I‘eldine policija praneša, 
kad siilaikvtu komunistu i r 
jl-iiiamii asineim tardvmas 
i • si;i 11 m s. Kvotoj nustaivta. 
kad koinmiisiu pa rt;ja uin 
kla\oši ir rengėsi prie sukili 
tuo. Kai kurios pr<»\ im-i jos 
\ lėtos jau'\ isįškaj ap\alytos 
mm komunistu gai\ alu.

... 10c.

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

I

I
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JEIGU NENORI.~KAD TAMSTOS VAIKAI | 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. £ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS -- Ų

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTI

“Saulute”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakyriiėiiai, eilėraščiai, 
juokai. Liesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio.. Įvairurnėkai, Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. *■ Darbeliai 
iš popieriaus.molio ir kitoki. I.aikarščio kaina: metams 
2 dol.. pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveik'-Ius piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Iau- 
džia “PASAKOS" B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. susijmžinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės“ Administracija Jurbarke

I
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GAISRAS SUNAIKINO NA
MŲ VERTĖS $100,000

i >

i. 

h!

ii

hil*. -i.t 

m k \ i

mininmmas 
'-palių mėnesi 

suaugusiam — 
nariu Šeimynai—
I ’ajyginti su rug-

I >el nau jos t iesos nieks 
taip nepavojinga kaip įsisP 
nėjusi klaida. - Goethe.

ye
bus tęsiami sudarymui 
mereijinės sutariies.

X 
*’ 
ii 
ii 
a 
a 
a 
a

Meksikoje 
iaip. kad

EOLSOM PRTSON. (’al.
— Tulas Ra v Arnold, buvęs 
automobilių pardavėjas, nu
teistas mirti ant kartuvių už 
Įsimaišymą užmušime kinie-
;ė.- moters 1924 metais. Pirm Uaugoti.

;•> i.lhJtRC 

Rpittihio • >

k :: n<lf> •.

; _ \ .

: >•:
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^ŪNDENSEDjMjįj

.n S 
S SĮ 
X

MIRDAMAS PALIKO
VIRVĘ TEISĖJAMS

litu. Gruodžio mėn. Eai die
nių iždo perteki rus sudarė 8.- 
000.000 lt. u

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi* šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikiiiėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse ffas savaitę tilĮK siraipsneliai ku

rie bus indomųs kožimi Lietuvei šeimininkei.

Naminiai Pa« i gelbėjimai
I •;1<l.'ii;< P i O. i I: -o ; \ a luk'iii ■ kal

ti: o: iss:’; lis .■ t:: r;. ia . natb- iK -

■ i

Nuo pkiskanų
Naudok

L \».ii \ ;E‘»< 'p.!le;*i.j:L

> ift«I;11L» ik? \i'.i p.i k’*-

'. I iži : \ f til.

Grožės ???,tarimai

laidu ^uLuyta-.- J99.JMib.6oo' į ’a|vgi
1 • . Z < 1 v • * — -• • T • ’ .

kad j.o . 

idŲ. .,■< reiškia 
lai iii'.iiioi saldžiu 

i;.:. Te .oik:.- 

a, i i.. ;isi:is 

r r.'Liiiiaoj.ii>- 

ržo\ in. .ai-iiT 

analai >'• 
i'žio sko

la am is- 

ddii-
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ĮVAIRENYBES
VALSTYBĖS IŽDAS

KALNAS. X H-22 (E.). 
Š. m. lapkričio mėn. Į Vals
tybės Iždą Įplaukėbiudžetiš- 
kų sumų 23.800.000 litų, o iš
laidu padaryta 19.500.000 lt. 
Tuo būdu pajamos praneša 
islanlas 4.301 i.OOt) Ii. Nuo mė
li] prydžios -ligi gruodžio 
nieii. biudžetiškų Įplaukų bu
vo gauta 207.900,000 lt., o iš-

PRAGYVENIMO MINIMU
MAS LIETUVOJ

Statistikos biuro daviniais 
pragyvenimo 
Lietuvoj per 
nustatytas: 
110.62 lt..."> 
295.78 lit.
sėjo mėnesiu pragyvenimo 
iminimumas pasikepė lakai 
{mažai: sumažėjo tik 5 mioš. 

ginti su prieškariniu 
.laiku prgayvctiimp minimu- 
i mas į>ašt>k< > 39 mi<>s.

VELI EONĄ. Į vakartis, 
maždaug už 3 kini, nuo Ve
liuonos. yra Draustinės miš
kas. kurio ir vardas ‘•draus
ti” kilęs dar iš tų laiku, kada 
šventuosiia miškuosna pa
prastiesiems buvo uždrausta 
eiti.

Miške yra visiems žinomi 
trys lygūs ir neaukšti kalne
liai — pylimai, milžinkapiais 
vadinami. Ten netvčiomis % 
pasisekė iškasti negilioj vie
loj 2 žalvariniai auskarai ir 
keletas visa i.m‘aiškių pinigų. 
Dauguma tokiais raiTTtiiais 
susidomėję ryžtasi kasinėti 
ir daugiau, griaudami gražią 
v retą.

VAIKŲ- MIRTINGUMAS 
LIETUVOJ

Statistikos daviniais per 
pirmus91926 n u -lų mėnesius 
Lietuvoj vaiku iki vienu mė
li] mile 7.252: 1.078 berniu
kai ir 3,.174 mergaitės. Per 
vilos pačius mėnesius 1925 m. 
mite 9.313 vaikų. Vaiku 
mirtingumo '-liinažėjinias ro
do kultūros pakilimą ir sani
tarinių sąlygų pagerėjimą.

siuntinėsite ir tuo būdu pri- 
pratinsim liatlflį prie lafkra- 
šwų skaitymo. Mes manome 
kad redakcijai dėl siuntinio 
į mūsų skaityklą laikrašti 
nuostolio nesudarys.

Stengsimės kiek galėdami 
pardavinėti ir už išparduo
tus numerius pinigus prisiu
sime. Būkite malonūs savo 
laikrašti i skaityklą si imti lie
ti sekančiu ant rašų:

l/ilTiaamu. Pap:l<\ “ /“//- 
vaxai'io” Intapai .L Saikui.

Su aukšta pagarba.
/kr/nZės- “ Pa rastu i<>” 

l\aaį>ox V altiniai- 
Pirmininkas .1;/'. Salinis, 
Sekr. P. A'rc?rZ/7//<’/•///r.

Prierašas: liūtu labai gra
žu.’ jeigu kas iš mūsų priele. 
Iii] užrašytu “Darbininką.”

LDS. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI

- ------------------ - i... .Oi jįi * ---------------------- ------------------— —- ----------- —------------ ---------—--------------- -----------------------

Vieno vertes knygų duosime DYKAI visiems prisi-, ATSISAKĖ PATVIRTINTI I negu uždėjo
rašiusiems prie Lietuvių Darbininku Sąjungos ir užsimokėju
siems už visuš iąętus arba užsirašiusiems laikrašti “Darbinin
ką’’ laike skelbiamo mūsų organizacijos vajaus.
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SUTARTĮ
1 ‘ -

l\a>>><l avi i aaąalis. — Sltv. 
jValstiju diplomatijos atsto
vas Tiirkijojtg Įdavė Turki
jos valdžiai notą, kurioje pa- 
ž.\mėta, kad Suv. Valstijų 
Senatas atsisakė patvirtinti 
Laiisanne Sutartį. Toje no
toje. taipgi pažymėta, kad 
nors sutarties nepatvirtino, 
bet valdžia trokšta palaikyti 
gerus santykius su Turkija.

Pasitarimai tarpi' Turki- 
ir Suv. Valstijų atstovo 

ko-

o jam narplę ant 
kaklo jo paskutiniai žodžiaĘ 
buvo: “Aš nekaltas, fifc 
piaustykite virvę į 13 dalių’ 
ir pasiųskite po dalį kiekvie
nam prisaikintam teisėjui ir 

1 eisejui.

iioldernesn, n. h. 
Šiame miestely gaisras su
naikino keletą namu Davison 
Motor Gar kompanijos. Su
bėgę ugniagesiai iš Asbland, 
Plyniouth, Meredith ir vietos 
negalėjo išgelbėti liepsna ap
imti] mimu ir garailžių, kur 
stovėjo nauji automobiliai.

Iš 24 automobilių pasiseko 
šiaip taip išvežti 4, ir tuos 
betraukiant kompanijos už
vaizdu labai apdegė. Apvlin- • 
kės gyventoji] namai liko ap-

AKCIZU0JAMŲ PREKIŲ 
GAMYBA LIETUVOJ

Per pirmuosius devyniiis
1925 meti] mėnesius arbatos 
buvo pagaminta 58.850 kilo
gramų. o tilo pat. 1926 melu 
laiku — 72.032 klgr. Alaus 
— 1925 m. 7.547.978 liter.. o 
1926—6.540.074 literini. Vy
no — 1925 m. 35.822 iii., o
1926 m. 66.700 lit. Deginki] 
skaitant pokais po 1000 štu- 
kų — 1925 m. 39.81 L o 1926 
m. —37.533. Tabako—1925 
m. 620.798 kilogr.. o 1925 — 
675.851 kilogr.

SUŠAUDYTAS VYSKUPAS 
HERM0GENAS

Garsus mm vyskupas 
Ilermog-.mas. kuris buvo pa
skelbęs kovą Rasputinui. už 
ką caras pašalino ji iš Sara
tovo vyskupijos — bolševiku 
teismo sprendimu tapo su
šaudytas. Spauda praneša, 
’-.ad persekiojimas vvsk.ITcr- 

■ nogeno prasidėjęs de] j-» 
antisemitiniu pažiūru (žydų 
neapykantos). Siundvmas 
prieš Ilermogeną daėjo iki 
to. kad jis neva buvęs juo
dašimtis. globėjas vienuolio 
lliodoro. ‘caro pakalikas ir 
net Rasputino “draugas!“

AUKŠTESNIOSIOS MOKYK
LOS

Šiemet Lietuvoje veikia 
44 gimnazijos, iš kuriu val
džios 13: kitos įvairių orga
nizacijų. Iš privatiniu gim
nazijų lietuvišku 13,. lenkiš
ku 3. žvdiškų 12. viena vokiš
ka ir dvi rusiškos. Visose 
gimnazijose mokosi 14.188 
mokiniai. Progimnazijų y- 
ra sej^viMos 6 lietuviškos 
ir viena žodiška. Jose moko
si 853 mokiniai. Visos pro 
gimnazijos ne valdžios. Vi 
dūrinio mokyklų '"ra 68. iš ii;

> 14 valdžios, kitos įvairiu or 
ganizneijų. Lietuviškų yra 
56. \ isose mokosi 6.8J2 mo
kiniai. Specialiom mokyk
lų, švietimo ministerijos lai 
komu, vra keįį»>lika : aukštos 

Jiiujų 8‘ x idnrinin 6 ir dveji
bukaiti o’ijos kursai. Specitt 
lybės atžvilgiu jus šiaip skii 
stosi: u komelei |< >s. 2 muzi 
pus. i meno, 3, berniuku *ta 
Iii] ir 3 mergaičių namu ūkio. 
\ isose special i nėši* mokvklo 
se niokosi 1820 mokiniu. Mo 
kyloju seminarijų švietimo 
mini'-terijos žinioj vi a 10. U 
jų 5 valdžios ir 5 ne valdžios 
(I žvdų ). Visose vra 1 13,5 
mokiniai. Mokyloju kursu, 
valdžios laikomu, yra 8. <> m 
valdžios — 9. ’ Tarp jų 2 žv 
du ir 1 lenku. .Juose moko

"V

si 71 1 asmenų.

DV. VAPAS: Kun. ]’r;in:l< .Tur:i<.
!>! l’.r:idt<'ld St., I.:ixv '•.•ne?. M::

J’m.'.IlM.VKAS: .1. Toiimiv ’i:ts
17.'. Am.-s S::-,.-1. M.-ti:<‘!I.«. M::- 

\ [<-j:-I*!KMi\|\|<l': M. nitižati'l
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:.7I i1., n St.. t':ilii-.|-;d-e, 
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N<.|\V<...<1, M;:*S.
Kilti. S\ :lgž-iy<. Wr!i •!'*'.• 1 
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K. J. Kriišji*l<ji<. Mt Ten Ky.-l< 
• I'.rooklyn. N. T.
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.!;-..*-i. g_’". 'J.' 'Sireet. 
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PRANAŠAUJA KARĄ SU 
MEKSIKA

' Sakoma, kad dabartinis 
Prezidentas Coolidge yra 
žmogus taikos.. Karo Šrrr^k- 
la gali būti tik laikinai pra
šalinta. nebenl 
pasikeis padėtis
bus reikalas be ginklo užimti 
Meksika dėl jos gerovės.

PRAŠO SIUNTINĖTI

Gerb. “D ko” Redakei į;>i

P iaxifniax

Žinodami, kad liaudies 
žmonių apŠ\ teta, d i dėsnis su - 
pratimas kultūrinio gyveni
mo. legali būti tik per spau
dą. Bet mūsų liaudis to vi 
-o nesupranta ir neturi pa
linkimo prie spaudos. Visaip 
išsik’albinėja. kad laiko nėra 
kada skaityti. Nors tikru
moje taip nėra, yra pinigų ir 
la i ko.

'baigi Papilės “ Pavasario” 
kuopos vald\ba. turėdama ią 
omenyje, kad kaip nors litui 
di pripratinus pne laikra
ščiu skailynio, savo posėdv 
,r t • s; m. sausio 3 dienos m; 
tarė, atidarvti Papilės mi<s 
Iclvje špitolės salėje viešu - 
‘‘ l\ ai ah I, išii! ja lail, ra.Št i a" 
skaitykla artimiau, iu laiku.

Tod< l maloniai prašomi* Ia 
mūsii kilni] darbą palaikyti 
ir siimiiiiėti i nifru skaitvk 
Ia bcni 2 egzempliorių “ I).ir- 
bimųlš-i” p(*r ištisus 1927 me
lus. Esame dabar neturtin
gi. kasojo pinigų neturime, 
taip knd iš kuop^ts iždo įržsi 
promimerunti iš visų redak 
>‘iju negalime. , Tikimės kad

MSK2ZESBCZRaS3KKaS

1-2 -

’HALLENuL ,Į
■ .įĮį ‘t pi* i

•m Mb

>mel saldini ir tirštini savo kava sii Bor- 
‘s Pasaldytu Komlelisllotu Pienu. vai.te- 
! ;ii*i kuria mes čia vaizibi'janie. Iiiomet 
val iojote pieną kuri-' duoda netik riebumą 
i lavai, bet tikreii\bėji* iškelia aikštėn ta

Durt- iimi. 1:mi>ta_:'.1 m-_i 1 ’ Išm’itlyltm
|\ mitb iiol;is Pi ilas labai ekoiioit inis. Vienas 
k<*na- i 1-ii|> b>li saminaiil ir t iišlinanl. kaip 
į>.|-1\< :t<- smetolies ii *y ::ia* eiikio.

Taupykite Lęibelius Dol Brangių Dovanų
i !‘. l.i’il ‘Ii k lip •!<' ui/-l'l" :i turi eiil.-b' plvlili

\ i :.nd,\nri imi-iii*-^ im-mi n l.imii i:\.. ir i>i/>u

:> •.'iiltli "ididirin ii <l:iil>iii. I.-IS. iii. in i I. r. i >in ir

»1 i l !;i| I O Iš I Ii. -U I n b :i>. U .i >* IHb>
| Id\ ’ <• ršolldt’l:. IK >1 ■■ l'ii'llo. I'lndi-i. 1:I11><\1 Ii-iii.--

d i-ii. T.imslt dži.'ing'ii*'. -I<’i |>:’iir K il.iiil.it
; I i II-I rimtu k|’t;d<‘"<>. kliri:inn‘ r ui'hi'i d..:i:; Įiroti i ill.

iĮ
Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 

89 Frienc Si., arti Haymarket Sq.
A / '/ o.*-

i vi i. i:i\ ;m. M.i^. 
it :: ei stnft i

ii |’,...|f..ei St. .1 
tiii: i,.<>i;i‘i:x <x>aI

X I

Standard arba ( .lalleni visus-virtuves
reikmenis kada lik rcPes pieno ir eukm svkiii. Taapvk l(*ib<‘- 

rn^juos gausi dovanas.

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

ii IŠEIVIŲ DRAUGĄ”
“IŠEIVIU DRAUGAI“ yra tai vienintelis 

lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Britą-, 
uijoje.

“IŠEIVIU DKAUGAS” talpina įvairias ži- 
l’ku kydjy iš lietuvių gyveninio užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a-. 
p\ sakas, feljetonus. įvairius straipsnius, iš Sve
timi] kalbu vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias tlarbo 
žmoniii laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metų (J šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir G penai.

Amerikoje: Metams $3.00. puseijnetų $1.50. 
3 mėn. 90 centų.

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei meti] 12 liti], 
3 mėn. 7 litai.

R<slak<,ijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių
Draugas,“ 281 A. Efclinton Str. <Glasgow, S. S. Scot- 
knd.

il.iiil.it
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Arcivyskupas Matulevičius

Plaukite dailios — šaukia trimitas. 
Neliūskit^ broliai, broliai vilniečiai: 
Nušvis jums rytas, laisvasai rytas — 
Nuūž grandines — aušra jau šviečia!. .

PRENUMERATOS KAINA
Metams ..................................................$4.50
Boston’e ir apylinkėse .................. $4.5v
Užsieny ...............v...............................,$5.5»

Plaukite dainos, kupinos jausmo. 
T Vilniaus kraštą, pilių Gedimino; 
Guoskite širdis, kvėpkite džiaugsmo — 
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Gavome liūdną iš Lietuvos žinią, kad Arcivyskupas Jurgis 
Matulevičius pasimirė. Rodos dar nesenas — 56 metų vyras — 
pačiam veiklumo smagume, kuomet dar tiek darbų turėjo nu
veikti, — likos pašauktas i amžiną Tėvynę, tinkamą užmokes- 
nį atsiimti. Dievo tokia valia, ir mes tik nusilenkti prieš ją 
tegalime. Turbūt Viešpaties akyse jis pilnai užsitarnavo'gau
sų užmokesni danguje.

Ir ištiesų, Arcivyskupo Matulevičiaus darbai buvo tokie, 
kad ir mes, tolimoj Amerikoj gyvendami daug apie juos esa
me girdėję. Jo vyskupavimas Vilniuje, Lietuvos Vyskupijų 
įkūrimas bei sutvarkymas, Marijonų Vienuolijos Įkūrimas ir 
pagaliaus Amerikos parapijų aplankymas, — tai faktai, kurie 
stambiomis raidėmis bus įrašyti Lietuvos istorijon.' Gyvenant 
arti prie tautos didvyrio, mes negalime pilnai įvertinti jo nu
veiktųjų darbų, bet kiek tolymesnėj ateity jo asmuo išaugs vi
sa galva augščiau kitu veikėjų ir mūsų tautos istorijoj jis pa
siliks tikras milžinas Lietuvos dvasinio atgimimo srity.

Keletas metų atgal Arcivyskupas Matulevičius buvo žino
mas tik artimesniųjų drąugų būryje. Jo nepaprasti gabumai, 
išmintis, praktingas protas, jo geležinės valios nusistatymas, 
:— tas viskas spindėjo tik jo neplačios darbuotės srityje. Pla
tesnė visuomenė apie ji beveik nežinojo. Tik kuomet jis pali
ko Vilniaus vyskupu, viso pasaulio akys nukrypo į tą nepa
prastą žmogų. Kas jis? Iš kur? Kaip tai galima, kad Ry
mas skirtii į Vilnių vyskupą lietuvį, kur lenkai kaip širšės in
triguoja ir nepakenčia lietuvių? Tai turi būt koks išimtinai 
gabus ir tvirtas vyras, kad gali išgyventi tokioj atmosferoj, — 
taip žmonės pradėjo spėlioti apie tą vyskupą-vienuolį ir tyrinėti 
jo praeitį. Betyrinėdami sužinojo, kad tas taip geras, nuolan
kus, nužemintas, bet drauge geležinės valios vyskupėlis yra ki
lęs iš kaimiečių lietuvių, Mariampolės parapijos ūkininkų. Ten 

■ėjo gimnazijos mokslus, gi seminariją baigė Kelciuose, nes ten 
jo brolis mokytojavo gimnazijoj. Eidamas seminariją Jurgis 
pasižymėėjo dideliais gabumais, ypač kalbų srityje. Dėl tų ga
bumų, didelio darbštumo ir pamaidumo jis buvo išsiųstas i 
Peterburgo Dvasinę' Akademiją, kurią užbaigė su garbės pa
sižymėjimu. Bet darbščiam Jurgiui ir to mokslo dar neužteko. 
Jis išvyko į Šveicarijos Fryburgą, kad ten pilnai išėjus teologi
jos bei filosofijos mokslus. Ką sėkmingai atlikęs, jis buvo pa
skirtas Peterburgo Akademijoj profesoriauti, čia jis pradėjo 
rūpintis Marijonų reikalais. Rusų valdžia buvo nusistačius pa
naikinti Marijonu vienuolyną. Tuo tikslu išleido Įsakymą ne
priimti naujų Marijonų naujokynan bei novicijatan. Tuo būdu 
reikėjo tik palaukti, kol senieji Marijonai išmirs, ir Vienuolija 
savaimi išsibaigs.

Gudrus buvo Rusų sumanymas, bet pieš Dievo valią neat
silaikė. Atsirado uolių kunigų, kuriems pradėjo rūpėti Mari
jonų likimas. Tų kunigų vadas tai buvo dabar miręs Arcivys
kupas Matulevičius. Jis tuo reikalu nuvyko Ryman ir buvo 
labai palankiai priimtas Šv. Tėvo Pijaus X, kurs pilnai užgvrė 
kun. Jurgio sumanymą atnaujinti Marijonų Vienuoliją, pavedė 
jam tuo reikalu rūpintis ir pagaliaus paskyrė jį Marijonų Gene
rolu, arba vyriausiu Vadu. Nuvykęs Šveicarijon, kun. Jurgis 
buvo paskirtas Frybnrgo Universiteto profesorium, kurią pa
reigą jis keletą metu kuosekmin.riavsia ėjo. Galima sau įsivaiz
duoti, koks turėjo būti Arcivyskupo pažangumas moksle, kad 
jis, lietuvys, mokytojavo augščiansioj Europos mokslo įstaigoj, 

—kurion atvykdavo iš visų pasaulio kraštų studentaj augštesnių- 
jų mokslų įsigyti. Toji arcivyskupo Matulevičiaus darbuotė 
labai augštai iškėlė lietuviu vardą svetimtaučių akyse. Bet ne
iškėlė Arcivyskupo puikybės. Jis bu y o nepaprastai nusižemi
nęs žmogus. Ir kantrybe labai pasižymėjo. Gi jo meilė ir iš
tikimybė Katalikų Bažnyčiai viršyjo viską. Kuomet Vilniaus 
Vyskupu jam besant, lenkai butinai norėjo įvesti politiką į 
Bažnyčią, Arcivyskupas kuogi iežčiausia tam priešinosi. Jaru čia 
ir iš kantrybės jį išveždavo.

“Aš jau gana kantrus, — kalbėdavo velionis Arcivyskupas, 
— bet kuomet kas įzeizdavo Bažnyčios teises, tai jau supykda
vau ir bematant tokį žmogų pro duris išmezdavau.”

Toks tai buvo Arcivyskupas Matulevičius. Jame Katali
kų Bažnyčia nustojo šviesaus ir uolaus darbuotojo, o mes tikro 
Lietuvos dvasinio atgimimo tėvo. Bet jis eina į kapus pasėjęs 
gausią išganymo sėklą. Gražus Marijonų būrys jau suskubo 
įgyvendinti savyje jo dvasią, žiūrėdamas iš augštybių į savo 
uolaus triūso paveldėjus, geras Arcivykupėlis gali ramiai paša 
kyti su Simonu: “Dabar paleisk savo tarną, Viešpatie.’’ Bet 
Viešpats jį nepaleido, tik į dangų pasiėmė.

/

lei tautinių išrokavimų. Są
myšyje su tuo skubiai yra 
ruošiamasi prie paskyrimo 
keletos Lietuvos Garbes 
Konsulų Amerikoje iš pačių 
Amerikos lietuvių tarpo. Ma
noma į tas vietas paskirti 
tuos, kurie yra labiausiai 
dėl Lietuvos pasidarbavę ir 
kurie turi Įtakos Į vietos lie
tuvius ir amerikonus.

Visur ramu,

Po visit Lietuvą ramu ir 
gyvenimas eina savo papras
tu tempu. Visi laukia ko tai. 
Lietuviai nori, kad Valstv- 
bes dalykai kuoveikiausiai 
būtų taip sutvrakyti, kad jie 
galėti] sau ramiai dirbti. Žy
dai ir lenkai nerimauja, ži
nodami, kad prie dabartinės 
valdžios jie negali laukti jo
kių privilegijų. Valdžia su-’ 
sirūpinusi, kad kairiųjų agi
tatoriai nepakenktų Lietu
vai Amerikos lietuvių tarpe, 
bet jie turi viltį, kad Ame
rikos lietuvių didžioji dalis 
nepasiduos savęs suvedžioti. 
Buvo manoma siųšti Val
džios misiją i Ameriką, kad 
tenai ant vietos jie galėtu 
Amerikos lietuviams persta
tyti tikrą padėtį Lietuvoje, 
bet nežinia ar tas sumany
mas bus įvykintas ar ne.

Jonas,]. Romanas 
Kaunas, 1-12-1927.
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Galima pasakyti, kad šis Daktaras Grinius atsakė, 
perversmas buvo atliktas di
džiausioje paslaptyje. Gal 
pirmutinis įvykis Lietuvoje 
kuris atsitiko be plačios vi
suomenės žinios.

Girdėjau iš patikimų šal
tinių sekančių atsitikimi]: 
Ryte gruodžio 17-tą jau po 
perversmo važiuoja iš savo 
buto Gcneralio Štabo Infor
macijos Skyriaus viršinin
kas per Šančius.. Sutinka 
Artilerijos Teikimo Sky
riaus karininką. Sustabdęs 
jį po didžiausia paslaptimi 
sako jam. ‘"Aš turiu tikri] ži
nių, kad fašistai rengia su
kilimą." “Bet sukilimas jau 
įvyko ir sukilėliai jau paėmė 
visą valdžią į savo rankas,“ 
atsako karininkas.

Aną dieną ateina pas mane 
Jonas Karosas. Klausiu jo 
apie įvykius. “Žinai. Jo
nai." jis man sako,“ sunku 
buvo pirmą dieną žinoti kas 
.atsiliko. Ryte einu į tarnys
tę. Žiūriu visos gatves pil
nos kareivių. Bala žino ar 
bolševikai jau sukilo ar “fa
šistai." 'Ties l’žsienių Rei
kalų Ministerija žiūriu eina 
policiantas su glebiu prokla
macijų ir paskui jo su šautu
vu ant kurio užmautas šilkas 
eina kareivis. Tada supra
tau. kad dešinieji, tautiškai 
nusistatę paėmė viršų."

Kalbu su deni isto 1 lakta ro 
Venčiaiis žmona. Ji sako, 
“Negali Tamsta įsivaizdinti 
kaip čia dalykai buvo pablo
gėję prieš perversmą. Krau
tuvėse pas žydus jau lietu
viškai nebuvo galima susi
kalbėti. Vienas žvdelis krau
tuvėj'1 ant Laisvės Alėjos pa
sakė man greičiau mokintis 
rusiškai, nes greitai lietuviš
ka laiba bus nereikalinga." 

Girdėjau kaip buvęs Lie
tuvos Prezidentas ilgai ne
norėjo alsistat vdiid i. Gali] 
gale nuvažiuoja pas jį Prof. 
Voldemaras. Nurodo jam 
kad jo atsistatvdimmas 1/e- 
tuvai išeis ant gero. Nauja

“Bet ką mūsų partija pasa
kys jei aš lx“ jų sutikimo at
sistatydinsiu.” “Ponas Pre
zidente,” tarė Prof. Volde
maras, ‘‘pasakyk man kieno 
Prezidentu Tamsta esi, ar 
Liaudininkų partijos ar Lie
tuvos !" Tada Dr. Grinius 
pagalvojęs valandėlę pasira
šė savo atsistatydinimo raš
tą.

>

Leui.-a i Reme Bolševikus 
Lietuvoje

Alau vienas dvarininkas 
pasakojo, kad laike pervers
mo jisai buvęs Varšuvoje ir 
kad jam buvo reikalo kalbėti 
su Pilsudskio adjutantu ku
ris jam pareiškęs, kad tautiš
kai nusistačiusių pervers
mas jiems buvęs netikėtas. 
Jie laukę bolševikų riaušių 
Lietuvoje ir kad jiems daug 
pinigų kainavęs palaikymas 
bolševikiškos propagandos 
Lietuvoje. Ji] tikslas buvęs 
sukelti neramumus ir riaušes 
Lietuvoje.

Seimas posčdliaus

Sekantis posėdis Seimo tu
ri įvykti Sausio menesio 14. 
Daliai- eina derybos tarne 
partijų dėl sudarymo didžiu
mos. kad būtų galima pra
vesti Ministeriu deklaraciją. 
Derybos eina nelabai sėk
mingai. Kiekviena partija 
nori kuodaugiausiai sau išsi
derėti tautos sąiskaiton.Liau
dininkai nelabai nori prisi
dėti. Kiti kalba kad, jei Mi- 
nisteris Pirmininkas nebus 
užtikrintas didžiumos svars
tant jo deklaraciją tai Seimo 
posėdis neįvyks. Visur ma
tyti; kad partijos stato savo 
partijų reikalus aukščiau už 
Lietuvos Valstybės reikalus. 
Nelengva bus dabartiniai 
valdžiai surasti išeitį iš da
bar susidariusios padėties.

Rabinu virius ai ša h Ii i am a s

Lietuvos Gcneralis Konsu
las Amerikoje p. Rabinavi- 
čius esąs atšauktas iš Ame- 

valdžia bus legaliai sudarvta tikos. Tas padaryta ne dėl 
ir nebus jokit] komplikai-iji]?p- Rabinavičiaus nesugebi” j i- 
su svetimomis valsfvbėmis.

Sunki dalis teko lietu
viams istorijoje. Nuo semi 
laikų be pertraukos kovojo 
ginklu rankose su kryžei
viais, rusais, lenkais, kad ap
gynus savo kraštą.

Po didžiojo karo vėl prasi
dėjo kovos už nepriklauso
mybę, kurią prakilniausio 
jaunimo pasišventimu ir 
krauju atpirkom. Šiandien 
mes. lietuviai, nepriklauso-'pavidale, 
mi, turime vėl savo valstybę.; daugeliu i gali būti priimti- 
Bet negana mums to. Mes 
dar turime kitą svarbų užda
vinį. tai surinkti visus lie
tuvius' išsisklaidžiusius po 
visą pasauli, po viena tri
spalve vėliava. Dabar mums, 
lietuviams, reik susiburti 
vienon galingon šeimon, kad, 

mo savo darbo atlikti, bet de- būdami neskaitlingi, galėtu-

R ij m aulas

ŠIŲ LAIKŲ INKVIZITORIUS

!O) i)a įla ii i n /> a :_udgiojas

Bolševikai suvalstybinę visas dirbtuves perė
mė jas savo žinion, gi senus savininkus, inžinie
rius ir “bo>us" išnaikino. Norėdami parodyti 
pasauliui, ką gėlo gali nu veiki i socialistinė t val
ka pramonėje, i dirbtuves pasky rė “savo" inži
nierius ir pakvietė “savo" darbininkus. Ilgai 
net rukus pusi reiškė 
I" ligi minimuųi 0ie: 
(i <\j<> 
begalo didelius nuostolius. — .prekių k;|ina paki
lo.-r pagalinus jų visai pritrūko. Gri
po siHtalidv tos. dut liininkai paleisti.
t.irdvm.ii. Kiekvienam aišku, kąd neįkąs kitas 
čia kaltas, kaip tik socializmo nevykusi [sistema... 
Ai tą pat paskelbusi “'tardymo komisija?“ Kur 
tau ; .jie nedrįso apkaltinti socializmo Ivųi kos; — 
visą-kaltė nuvertė ant darbininku. Visi dirbu
sieji bo|ši \ i kiškose dirbtuvėse darbininkai pate 
ko į “ėckos** nagus. Kas per pasekmė to visko ! 
šiai, darbininkai m- pavieniui, bet šimtais pra- 
<įej<> nykti tarp dirbtuvių ir savo namų. Dar
bininkai anksti rytą išėję iš namų prie darbo pa 
slaptingu kurtai digdav<»: nei giminės susilauk 
uavo. n. i di i htuvt se draugai .jm»s siit ikdlavo. Pa 

Islaptis aiški: “ccka" mižiiirėtus asmenis suim
J-K. uavo jiems išėjus iš namų ir.. . savotiškai puka-

o

Č jris<Lijičš:~produk< įjanūkTi- gi tokią prekybą vadinam
alo žemai ). išlaidos paili-

IOdų k.iriu.. . Valdžia užuot peliti — gavo 
iii na paki
btu vės ta-

Vrasidėjo

maitinėjusi sušaudydavo. Tuo bildu per kele

tą mėnesių “pranyko" virš 100,000 darbininkų.

Su pirkliais tuo pat laiku tas pats dėjosi. 
Pirkliai pirkdami prekes pas bolševikus mokė
davo brangius pinigus. Dar įmanoma būti] pre
kyba, jei prekių kainos bolševikai nebūtų ūmai 
kėlę. Tuo tarpu urmo kaina augo kas,dieną. 
Pirklys pirkęs prekes ir su uždarbiu jas parda
vęs ant ru kart jau ir pusės prekių už gautus pini 
gus negalėdavo nupirkti. Iš tos priežasties pirk
liai irgi uždėdavo begalo aukštus nuošimčius. 

iA‘Ulgvs-_ 
te." ir persekiodavo, kaipo piktadarybę. Tūlas 
Maskvos pirklys pakliuvo į “čekos” agentų ran
kas. Pateko jis į Deržinskio ofisą. Dcižinskis 
taip tarė jrtrkliui:

— “Jei Tamsta būtum pavogęs vien 25'/ — 
būčiau Tamstą pa j/aiti. •s patriotu, jei būtum pa
vogęs 50'J — nieko nebūčiau sakęs. —jei būtum 
'lū/ž pavogęs — būčiau tardęs. — bet kadangi 
Tanlsta esi pavogęs 100'/, tai liepiau jus sušau
dyti...*’

Sulig vos nurodytų tikrų atsitikimu pasirodo, 
kad niekti nekalti darbininkai ir prikliai turėjo 
nukęsti ir savo krauju nuvalyti socializmo nesą 
nionių klaidas. Gi budeliu tų nekaltu žmonių 
bu\ o Dcržiiiskis.

11) 7< rorisla*

— “Revoliucija arba pasiseka arba niekais 
nueina,.— kitaip negali būti. Kad revoliucija

Jonas V ai d ei pu

BROLIAMS VILNIEČIAMS ♦

Plaukit!* dainos, neškite“ žinią. 
Laisvieji broliai žirgus balnoja;
Pakils vaduoti savo sostinės, — 
Netruks saulutė, nes jau dienoja!..

(“Rytas“)

nie išlaikyti savo tautybę,V t, CJ

Lietuvos nepriklausomybę. 
Šiandie reik Lietuvai su iš
eivija, o išeivijai su Lietuva 
sust i print i draugi i igus 
tykius.

Jeigu mes, lietuviai, 
liškai gyvensim, jeigu

san-

būreliui. Alės pasistengsime 
tuos antrašus išdalinti tarpe 
mūsų jaunimo, norinčio Įgyti 
žinių apie gyvenimą savo 
tautiečių “aukso šaly.’’ Jei
gu Jūs pritarsit, šiam reika
lui ir norėsit susi rašinėli, lai 
mes prisiųsim J ums iš Lietu
vos adresų. Pas mus jau y- 
ra asmenį], norinčių >11 .Ju
mis susirašinėti. Dargėliau 
būtų, jei norintieji susirasi-, 
net i susiburtų Į kuopeles, 
tuomet darbas būtų spartes
nis ir sėkmingesnis. Darban, 
kviečiame visus, kam brangi 
Lietuva ir tikimės bendra
darbių susilaukti. Mūsų gim
nazijose jau organizuojamos 
kuopeles susirašinėjimui su 
išeivija, to pat laukiame ir iŠ 
Jūsų, brangūs Tautiečiai. -

Prie antrašų pageidauja
mi“ smulkesniu žinių pav. 
amžius, užsiėmimas, tikyba 
ir t. t.

“Išeivijos Draugų būrelio
ValUj/ba

bro
mus 

vienys patriotizmas — nieks 
mūs neištautins, nieks mūs 
nepavergs. Be to. dar mus 
šaukte šaukia pavergtieji 
Vilnius ir Seinai.

Taigi ištieskim per ban
guojančias jūras vieni ki
tiems rankas ir dirbkim mū
sų tautos gerovei! Keliai ir 
būdai čia gali būti labai Įvai
rūs.

Ši svarbų reikalą pamatė 
Lietuvos Žemės Ūkio Akade
mijos studentų, būrelis, pasi
vadinęs “Išeivijos Draugų’’ 
būreliu, pasirižęs savo men
komis jėgomis užmegsti su 
lietuviais-išeiviais, ypač jau
nuomene, tampresnius ryšius 
asmeniškų susirašinėjimų, 
paskaitų, ekskursijų irn. t.

• ’ < Tikslas/ rodos. 
<... ,. , .....................

nas. prieinamas taip pat 
lengvas. Taigi kviečiame 
visus, kurių širdyse dar ne
išdilo Lietuvos vaizdas, li
tuos. kurie jos nėra matę bet 
norėtu ši tą apie Lietuvą iš
girsti — atsiųsti savo antra
šus į Lietuvą Dotnuvos Žem. 

1 Ū. A-jos “Išeivijos Draugų“ 

Bedievių sandariečių šlamš- , 
tai pilni nuodu. Žmogui neap- 

1 sipažinusiam su vaistais yra 
pavojinga, nes dėlei nežinojimo 
labai dažnai išgeria ir nuodu. 
Tas pats ir su laikraščiais, ša
linkis nuo bedievių ir nuo jų 
raštų.

Didžiausia Dievo Aažnyčia 
žemoje yra žmogaus siela.

pasisekti] — jos vadai privalo būti griežti. Jei 
revoliucijonieriai nenori žūti, lai neturi dalyti, 
nusileidimų. Jei revoliucijos vadai rodo nusilei
dimą. svyrayimą. — jei jie vaduojasi jausmais, 
pasigailėjimu, — tai juos kili tikrai prarys. Būk 
ramus, pastovus, nesiaiškink. savo sprendimu 
neatšaukdinčk. Kulipka pavaišink kiekvieną 
mulkį, kurs nori sužinoti tavo veikimo priežas
tis." Taip pasakęs l Jeržinskis“čekos“ agentu su
sivažiavime 1922 metais.

—-------------------------- ----------Z'LLZ’/V.Li/į' bu r] a uis

Prieš tai esu paminėjęs, kad Deržin>kis turė
jęs K^ilpnybę" prie poetų. Virš to turiu pa žy
mei i. kad i r prie žmonių rudais plaukais jis turė
jęs irgi “silpnybę... ” Mat. jis buvo i-iiiki inęs. 
jog tokie žmonės yra ištikimi. Kaimini. milais 
plaukais, jei pasižadėdavo vilkti “Čekus mm 
dai. visados būdavo pal mosuojami mm mirties 
bausmės. Todėl miestų gy ventojai saiig<xlavo>i 
kiekvieno rudų plaukų žmogaus, gi kaimiečiai žu- 
dydavo kiekvieną nepažįstamą su milais plaukais 
manydami, kad tai yra “čvly»>2?-agrntas.

/?.’) Siiimff )ii\ d rti^isl, i jos

Nepilnas būtu at vaizdavimas Dcržiiiskio žiau
rumų. jei iM“paminėčiau jo persekiojimo būdu 
nukreiptu prieš bažnyčią ir tikėjimą. iŠ jo ran
kų žuvo 31 vyskupas ir l.a(>0 kunigai, l^liobūdu 
ji' juos Žudydavo ? Lygiai “tyliomis“ priemo
nėmis. kaip kad ir darbininkus, t ik skirtingu bū-
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NEGIRDĖTI DALYKAI

Antradienis, vasario 1 et, 1927
, v

IŠ KATALIKŲ FEDERACIJOS CENTRO I
—---- - ----------------- --------- - -1
plentas Aleksa, brooklynietis 
Iz. Mat ijošaitis pasmerkė 
bolševiku veidmainystę ir 
tamsiu masių suvedžiojimų, 
bet tie samdyti agentai ne
nustoja mums piršo savo 
“darbininkiško” rojaus.

Kapitalisl išha Amerika ir 
" <la rla uiiil, /š/m” Kusi ja

Bolševikai nuolatos tam
siems žmonėms bando įkalbė
ti, kad kapitalistiškos šalys, 
kur yra daug turtingų žmo
nių, reik jas naikinti, žudant 

.visus turtinguosius žmones, 
steigiant panašias “darbi
ninkiškas” valstybes, kaip 
Rusija. Bet kaip musės ne- 
sipuola į atidengtą, deguto 
puodą, taip ir viso pasa-ulio 
darbininkai tiesipuola į tą 
palaimintą Rusijos “darbi

ni inkų” valdomą rojų, bet 
smelkiasi, it musės, prie Sme
tonos per visas galimas sky
lutes — per Gubą, Canadą, 
Meksiką ir kitur, kad tik da
ngums į tą boiševikų keikia
mą buržujų valdomą kapita
listų Šalį. J uk jeigu Rusijoj 
taip gera darbininkui \aidžia 
ir darbo žmones visu kuo pa
sitenkinę. iai kodd ten 

tbininkai nesiveržia, 
buržuazinėii Amerikon,
tiel tie darbininkai kaip ana 
b it »< »k I y n i eč i a i siu \ ė j ai 
siūnas. MatijoŠailis ir kiti i- 

bolše\iki] įkalbinėji-

Ar yra kas girdėjęs, kad 
ubagas atsisakytų priimti 
šeimininkės jam siūlomai — 
vietoje duonos — lašiniu ar
ba skilandžio šmotą ! Ne. Nes 
sveikas, nors prasto žmoge
lio protas, rodo, kad lašiniai 
ir skilandis v ra daug vertes
ni už duonos lygų šmotelį.

Arba ar yra kas girdėjęs, 
kad jautį reikti] su botagu 
varyti į dobilus arba kiaulę į 
bulves. Ne, jautis dobilu pri
ėdęs dvesia, bet nuo jų msi- 
šalina. nes pats prigimties 
instinktas rodo, kad dobilai 
ir bulvės yra gardesnį už pa
prasto pūdymo mintą žolelę.

Arba vėl, padekite nedciig- 
tą deguto puodą ir uždengtą 
puodą smetoiios su maža vir
šelio skylute ir pažiūrėkite, 
kur muses susispies: a r i ai i - 
dengtą deguto puodą, ar prie 
tos mažos viršelio skvlutčs 
ant smeloims puodo? Aišku 
kaip diena, kad ir muses ži
no, kad smetoiia v ra gardes
nė už degutą ir dėl to ten jos 
renkasi.

7>r/ yra žinomą, kuri< 
hitai/> iiaiuo

Pas mus, lietuvius, priviso 
žmonių, kurie bando mums 
Įkalbėti, kad ubagas lašinius 
neigdamas griebiasi duonos, 
kad jaut iš ir botagu va-omas 
neina Į dobilus, kad degloji 
žviegdama bėga iŠ bulvių, 
kad musės spiečiasi prie de
guto puodo nepaisydamos 
Smetonos. Taip bandoma 

' qnums Įkalbėti, nors mes ge
rai žinomi*, kad taip nėra ir 
būti negali, l’žtai .jie mus vi
saip plūsta ir begėdiškai i>ra-i 

d i 
I 
I

čia parodomas Alexander 
W. Gregg, 27 m. amžiaus advo
katas, vedąs didžiulę valdžios 
bylą prieš kapitalistus Detroi
te. Jis nori taksomis valdžiai 
gauti $34,000,000, kurių kele
tas Detroite kapitalistų nesu; 
mokėję. Į bylą yra įvelta ir 
automobilių Dodge Bros. kom
panija.

V. I

bildukų,žadėdami jiems 
j ii, 
priešingi Lietuvos 
klausoniybei bando 
ai kalbėti.
Federacijos

Bet socialistai bolševiliai 
Lietui^ nenorėjo

4 J* į ,

Kilus pasaiiliniam karui 
Amerikos lietuviai sočiaiis- 
tai-bolševikai jokių Lietuvos 
reikalų ne rėme. -

1916 m. “Lietuvių Dienos” 
lapkričio 1 rinkliavai suda
lyti komitetan nėjo 1918 m. 
didžiajam New Y’orko seime 
nedalyvavo: Lietuvos Pasko
los bonų ne tik kad nepirko, 
bot ir kitus atkalbinėjo ne
pirkti; aukų Lietuvos reika
lams nedavė ir dabar, tie gai
valai- dar drįsta kalbėti Lie
tuviu vardu. Jiems tik Troc
kini kugelį nešioti, bet ne lie
tuviu vardu kalbėti.

Karotojai Liet u ros 
ne Į) n Klauso m į/l>(

Tiktai dėka Lietuvių sava
norių karininkų pasišventi
mui ir sugebėjimui kovą ves
ti su visais Lietuvos priešais, 
bolševikais, lenkais ir ber
montininkais Lietuva yra 
nepriklausoma valstybė, to
dėl šelpkime Amerikos lietu
vių katalikų moksleiviją, ku
ri užbaigus mokslus galėtu 
išeivijai vadovauti, lies be 
dori] ir sumanių vadi] žūsime, 
svel imu naudai.

16-t;j dieną’vasario, minė
dami devintas metines Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktuves, atminkime, kad 
tiktai sumanių tėvvnainių 
inteligentų dėka mūsų gim
ti nė v ra laisva.

Taigi atminkime neturtin
gus Amerikos lietuvių katali
kų studentus ir nepasigailė
kime jų sušelpimui paauko
ti pusdolerį kitą.

F (d. Sėli ret ori jutas 
59 'Ten Eyck Si. 
Brooklyn, X. Y’.

L. D. S. NAUJOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO SUVAŽIA

VIMAS
Bus Vasario 20 d. š. m. 1 vai. 
po pietų, ";obaj.nytinėje svetai
nėje, Rogers St., Lovvell, Mass. 

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

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

3 PABĖGO Iš ATLANTA 
KALĖJIMO

Meilės dievaitis pasimaišė tarpe Savoy’os Princo Aunone, 
sūnaus Aostos kunigaikščio ir Graikijos Princesos Irinos. Jie
du sutarė pakeisti savo “stoną.“ Graikijos Princessa yra se
suo Rumunijos Princesos Elenos.

Jeigu visos meti] dienos 
būtų šventadieniais, žaislai 
mums atsibosti], kaip dal bas.
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Visi Skaitykite

Jono Kmito
> ATLANTA. La. — Trys 
kaliniai perplovė plieninius 
languose si ui pilkus ir iššokę 
i kiemą pabėgo. Nors kalė
jimo kiemas buvo apšviestas 
ir sargybiniai paleido gink
lus i darbą, bet iš pabėgusiu 
tik vienas buvo pašautas, o 
trys pasislėpė.

“n>- 
bet jie patys būdami 

nepri- 
ir kitus

Ana, Brooklyno 
surengtame__  

massmitinge sausio 9 dieną, 
lietuvių bolševikų dienraščio 
redakcijos narvs Siurba vie
šai du kartu iškėlė ranką Į 
klausimą: “Kas prieš Lietu
vos nepriklausomybę — pa
kelkite ranką aukštyn” ir du 

litams, nuvykę Rusijon ne tik'kartu tą klausimą pastačius 
balsavimui. Siurba su desėt- 
ku savo pasekėjų abu kartu 
iškėlė ranką aukštyn (Už ką 
šalę sėdinčio patrioto išmes
tas per duris iš susirinkimo 
salės). Ir štai tie gaivalai 
drysta lietuvių vardu šaukti 
milingus ir nešti lietuvių 
varde protestus prieš Lietu-' 
vos valdžią. 'Tie žmonės, 
kurie -vieŠ;ii p.-gsisako esą 
priešingi Lietuvos nepri
klausomybei ir jie drysta. 
kalbėti lietuvių vardu. Jei 
bolševikai gali kalbėti lietu
vi!] vardu, iai kodėl Pilsuds
kiui ir kiliems Lietuvos išga
moms nekalbėti lietuviu vai
du. juk ir Pilsudskis Lietu
voje gimęs ir \ ra sociali'tas 
revoliuci jonierius.

dar- 
kaip 
Ke

vardžiuoja.

Mulkiui ar r( idtuaioiui

Ir kuomet visas 
tas pasaulis su u
pasipiktinimu pasmerkė Ru
sijos liolševikų, žydu įsteigtą, 
“darbininkišką” gojams ro
jų, kuomet keliolikai net kar
ščiausiu žydiški] socialistų, 
bet padoresniu žmonių, kaip 
l)r. ZuckeT. Išmina Goldman 
ir liet mūs pačiu lietuviu siu-j

i

I I 
i 
| rikėje
Į 
i 
jkad ten nepasiliko, bet bėgu 
iš to rojaus,- kaip amonijos 
pauostę.

Alat. kaip agentas norėda
mas parduoti pelkėse lotą, 

į.-’iba kokios “špešelių” ben- 
jdrovės šorą, gudriai Įkalba 
didelį uždarbį, kol tieišgau- 
na žmogelio pinigus, taip 
R'i-ijos bolševikų pasamdy
ti agenlai giria susiriesdami 
“da'binitikišką'’ rojų, kol 
mulkis mmusvvla skaudžiai 
ipsivildamas. keikia tą die
ną. kada jis tuos žmones. Į- 
Į raukusius jį i tą rojų, suti
ko.

Ali-

I tolia r i I, ai ir Liti n ra

PROTESTANTIZMO DVASIA AMERIKOJE

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

WASHINGTON, D. C.—Protestantizmo ir bedievybės agen
tai deda visas pastangas, kad tik sukiršinus šios šalies gyvem 
tojus vienus prieš kitus. Nerimastis ima, matant katalikų sti
prėjimą ir augintą. Tad, ieško progų, kad kaip nors apšmei- 
žus katalikus. Savo šmeižtais pasiekė ir Senatą Įtardami būk 
Kolumbo Vyčiai visais galimais būdais mėgina Įtraukti Suvie
nytas Valstijas į karą su Meksika.

Tiesa, katalikų persekiojimai Meksikoje sujudino viso pa
saulio katalikus. Katalikai atsišaukė į visas šalis prašydami 
pagelbos. Kankinamų ir žudomų katalikų balsas pasiekė ir A- 
merikos katalikus, kurie kreipėsi pas šios šalies valdžią, kad 
padarytų atatinkamą žingsni sulaikymui despoto Calles ir jo 
pasekėjų pasiryžimą išnaikinti katalikus Meksikoje. Bet kata
likai niekados nereikalavo, kad Amerika paskelbtų karą Mek
sikai.

Louisianos Valstijos Senatorius Broussard pasakė, kad pra
simanymai apie katalikų neloja liškumą yra be pagrindo, nes 
“Aš esu Kolumbo Vyčių narys ir ’98 metais aš liuosnoriai sto
jau Į šios šalies gynėjų eiles ir ėjau i kovą prieš katalikišką šalį 
iš aš manau mes pilnai pasirodome lojališki savo kraštui. ’ ’

H

• gaiduką” ir nelaimingasis žūdavo. IŠ atsiver- 
iu--m i bolševizmą) “kunigų bolševikai sudarė 
“ jeiarehiją” Gyvajai (’erkvei. Deržinskis visas 
galimas dėjo pastangas, kad savo malonumu ir 
švelnumu patraukus jaunus kunigus į bolševiz
mą. h- pasirodo, kad “stačiai ikių” dvasininkų 
tarpe jam pasiseki* savo tiksląi atsiekti.

Begalo tariaus Deržinskis' lurėjo “vargo,” 
kol pasisekė jam vos paminėtu būdu į iržslatvlus 
si>asliis sugauti Tvero Vyskupą, kurs buvo arti
mu draugu Raspulino ir (’arienes. lasai \ ys-

----- TTnTK’ir jtymetf-bėHgu+++++^- lui kiuiEiaS-Jsil kupos jokiu hudu nciiui'cjLL..išciii is sava rūmų.
šliaukdavo “pakeleivi" arba “ b<>isla pstant i 
savo draugą. “ Kolei v is" kunigas pei>pi-dav o jį 
apie grc'ianii į«ivoju. n- prikalbindavo karju 
tolcsniai “bevti" uu<» ėckos agentų akiu. Xiike- 
liavęs i m pažįstamą, loliioa mio'eiuk.i ap'istoda 
vo pa' kita “kunigą.“ 'Ten jiems buvo duoda 
mas “kambaris is kurio jau nevalia buvo šalin 
lis. 'Tuo bildu dingęs kunigą' patirdavo, kad į 
jmoli s į spąstus.. . Porai d iii m prasi i liktis a loš 
įimtąjį atlankydavo, j,.į n,, pats Deržinskis lai 
vienas iš jo pagelbininku komisaru. Komisarui 
atvvkiis būdavo l i-n-j ia ma vakarone, laike kil 
lios “įtikinančiai'” daviniai' arišluotain klini- 
glii komisaras liudydavo, kad bolševizmas via 
t ik i ai k i i k 'ėioiiiškan< - i r \ . I\i i't ils Lu vos B<>1 
ševiki ku pažiūru. J, į oponciil.i' pripažindavo 
koiui'aro argumentus tikrai- ir pasižadėdavo 
1 -oi ą v ik ii geto v ii da 11 >u- <t i'. tada ji pal iin»uoda 
v o. bei pricšingainc atvojujo kampo pasislė-pig. 
agoiiia- paliesdavo \|;i\imo išradimo k volvmio

nes buvo si r/.u lojęs apie “cekos k lašt i ilgumai 
•*.\s noriu, kad mane viešai areštuotu 

kad mane teismas teistu.” sakydavo vyskupas. 
Tač-iaiis Deržinskis gerai numatė, kad 

ari šlavimas išjudintu visą Rosi ją. lai pi įsu 
imli' i ta u | o budo. Al a s|< vos k a Ii • j i n ie bu v < • uždą 
rv1a Baroiicsc Sivers su savo vyru už dalvvavi- 
m.i D< ui kino sukilime jie lauke sušaudymo. Der 
žinskis paliepė-atgula nti Baronesa Sivers į savo 
raštinę. Kuomet agentai ją atvedė, jis liepė jai 
atsisėst i ir taip tarė :

- “Tamsia.
Įiims sii v v iii skirta mirti.
• iii Tamstai duoti progos js
Tamsia turite

Jei Tamsia ji atvesile į 
aš į u uis i r jūsų v y rui

i r paleisiu laisv lis.. .
Baronesa pasiulvma

ir
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VISI SKAITYKITE. PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKĄ“
i*

“ DAR B I X I X K AS" v ra plači u jų da i bo žino
mu. kaip sodžiaus, lai] ii' mie'lu ir miestelių, 
gv vciitoii' laikrašti'. Ji' taikia /imu ąpic šalies 
it įkalus. *S‘-imo ir v \ i i; li'V kės darini' ir valstv-* . 
kės vidan< ir u/'i< nm politiką.

“ DARBI X I X K As" v i.'iir at>iov auja ir gina 
teisingus darbo žmonių n ikalus ir nurodo kelią 
i geresne ateit i.

/

“ DAR* B I X I X’K As ” rašo naudingą: nurody- 
nių. patarimų ir straipsnių apie žemė' ūkį. nau
jakuriu. mažažemiu, smulkiųjų ūkininkų ir ki
ti] žemininkų būvi ir reikalus.

“ DAR B4 X l X'K A J* duoda->kanmi jum* 
dinių (li'i'mo dalykais) patarimu ir atsako į 
lJaiisuiiii' savo nuolat iniams skaitą tojams.

“ 1 >.\ R BĮ X I X K.\s“ talpina gr.i. :ii • apsaky
mėliu ir naudingi] skailą imi kai p melus, taip 
ir jauniems, kaip v vrani'. taip ir moterims.

“ D.\j{ BI X I X K As ‘ ‘ v i a visu doru žmonių 
i'. ’ Kiekvienas pi ivąio skai

tyti ir kilu uis patarti i siiašvti “Darbininką.*’

“ D AR Bl XI X KO” karna tik^t Inai mitams, 
pusei meti] Hitai. Amerikoje. Anglijoje dvigu
bai.

automobilius. IŠ jo išlipo Baronesa Sivers. Į- 
čjnsi į vyskupo rūmus pasakiusi jam, kad jinai 
turinti “viešbutyje” paslėptus nepaprastos reik
šmes “Šventojo Sv uodo ” užsilikusius raštus. Jei 
vyskupas teikiasi, tai kartu su ja nuvykdamas 
į “viešbutį” galeli] tuos raštus peržūrčti ir pa
siimti pas save. Žinoma. vyskupassu Baronesės 
pasiūlymu sutiko ir pareiškė jai dėkingumą. Nu
vykus į viešbutį Baronete įvedė vyskupą kamba
rin. kuriame ant stalo gulėjo daugybė Sinodo 
rasti]. Kuomet vyskupas pradėjo gilintis į gu 
bųcįm Ed.^rią gurinį. — barimese prasišalino, gi 
tuo pat laiku į kambarį įėjo pats
(’ia tai ir įvvko tai. apie ką pradžioje buvau mi
nėjęs...- \ yskupas Deržiiiskį pavadinu “žiau
riu, gi Deržinskis pasigirdamas savo drąsa nu
dėjo vyskupą revolverio šūv iu. Lavoną nurėdė 
ir išmetė gal ven, - paskiau sudegino. Baroiiesė 
1apotpaliuo>iiola ir pušini dienai užima gan svar
bią vietą “(el.oje. gi bolševikai nusikratė pavo
jingo asmens. 'I v ero vvskupo.

Klasta. žiaurumu ir i'dav v steims bolševikai 
nžaiakavo Rusi] Cerkvę. ir toji puolimo neiš 
laikė-. Nesulv ginamai silpnesnė Rosijojc Kata
likų Bažnyčia bolševikams pradėjus, ja persekio- 
’ •• «itgijo ir aut a is dienos dienon. I ’asiiodm kad 
klai(|atikvs1es pa judinus jos nvksta. gi Kristaus 
Bažiivc-ia ir smarkiai priešams ja prislėgus — 
klėstąja. Kataliku žmonių kraujas ir ašaros v ra 
sėkla Kristaus Bažnyčios. Taip buvo Kaligitlos. 
Neohio gadynėje, tap irgi ■ -

’leso plikais.. .

d

beabejo. gerai numanai, kad 
Taigi aš Šiiiomi n<>- 

igi-lbčti nuo mi ij ies. 
gerą pažinti su Tvero \ yskupu. 

'Tvero “Čekos raštinę, 
ai leisiu mirties bausmę

priėmė. Tūlam laikui
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Taip buvo Kaligulos, 
gi y ra Dvižinskio i r Ka- 

(Bus daugiau)
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draugas ‘ir patar.i

“ DARBI X I X K As” iš<-m.: kak v imą savaitę, 
dažnai su priedai.-.

“DARBIX:IXKO” I tedulo I jos . \d<mni>! raci
jos adresas: Knaiia*. \ • iH>llaHs“m ąlo* - I ik ši G 
•J-ra. LITUI'A\ IA.
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D A-R.B I A S
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WASHINGTON DEPOT, CT. ARO S A
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Korespondentas

AMSTERDAM, N. Y.

2«

Linkime visiems ir šiais me
tais gražiai pasidarbuoti para
pijos laimi.

»•

Čia lietuviu yra tik kelios šei
mynos ir tie patys pasi-kirstę. 
Lietuviu jaunimas gražiai vei
kia. Savo bažnyčios neturime 
bet glaudžiamės prie airiu.

Mūsų jaunimas sudarė korą 
ir gana gražiai gieda bažnyčio
je.

Žymiausio.- to koro narė- yra 
B. ir F. Krikšč-iūniiikės. M. Ri- 
mučiukė ir.L Retraičiukė.'Taip
gi priguli prie to koro ir kelios 
kitatautės. Kas antras sekma
dienis atsilanko svečias kuni
gas ir aprūpina dvasios reika
lus. Lietuvį kunigą gauname 
tik kartą metuose, nes airis ma
žai kreipia domės į lietuvius. 
Šiaip lietuviai sutikime gyve
na ir visi yra geri katalikai.

Genys

Nauja valdyba. — Kliubas nu
tarė užsiprenumeruoti 

“Darbininką”

Buvusiame Federacijos K liu
ko susirinkime išrinkta valdy
ba ir tikimės daugiau veikimo.

Nutarta prieš užgavėnes 
rengti bažmą kliubo naudai.

'Taipgi nutarė užsiprenume
ruoti laikraštį “ Darbininką 
kliubo skaityklą.

1

I

/

Antradienis, vasario 1 d., 1927

SIOUX CITY, IOWA

Vakarėliai

Sausio 2 <1. Įvyko vaidi- 
veikalo “Kova 'l ies (lie-

P. J llozas \Odelis 
/■.Vei

kalas yra gana juokingas.
Varg. p. E. šlapelio rengia

nti veikalėliai:

d)
rimas
<h airiais.
puikiai tą veikalą prireng

(2) Vasario (» d. perstatys 
“Vienuolio Disputas -u Rabi
nu.”

(3) \ a.-ario 13 d. įvyk- kon 
certas mažąją mergaičių choro. 
Susidės iŠ dainų ir muzikaiišką 
daliu. Tas mergaič-iii choras jau 
nesyki atsižymėjo. Ketverge.- 
po Kalėdų mažąją mergaičių 
choras išpildo programą iŠ lie
tuvišku šokiu, dainą ir giesmių. 
J ši koncertą susirinko daugybė 
ses<'ru ir mirsiu iš Šv. Vincen
to ligonines ir šiaip žmonių 
Programas visiem- patiko.AL'i-. 
gaitės gavo nuo seserų 'dovanu.

(4) \ asario 27 d. perstatys 
veikalą. “Bajoras (laidys.” 
penkių veiksmu komediją.

Koresp.

DETROIT, MICH.

Parapijos mitingas

Šv. Jurgio parapijos ..gerb. 
klebono iniciatv va. sausio 1(> d. 
Įvyko parapijos mitingas.

Is'duota- rinan.-inis raportas. 
Dėka gerb. klebono kun. -L (’i- 
žausko parapijos -kolos mažėja 
ir turtas auga. Pereitai- me
tais padidinta nn>kykla. kuri 
kainavo $l.*>.(i(Kt. 'Ta -urna 
nuošimčiai atmokėta ir dar 
ko $3.(M)() parapiįos kasoje.

Per pereifu< m< tu> parapijos 
kason įplaukė L21 JH»().

Parapi įonvs v i-uoimJ remia 
gerb. klebono darb'iole ir ne-i 

r<‘i ka lam-. 
atnauj;n1i

ir
Ii-

gai 1 i auką parapi|<>- 
Šiais įlietais žada 

bažnyčios vi<hi.
Parapijos liii-ty-

tams liko M. Lukšaite
ras.

šiem- iim- 
. V. šna 

P. Mečufa. Šala-i'V >e. J. 
T saris. K. Bagdonas. P. Tam'' 
lis. V . PuleipK A. le lccka-. J. 
T/K'poni-. B. Vnlutkrv ičiu-. V. 
Jodinkiis, K. Retroka-. Danui-.

M. BukŠaiti- darlm >ja-i pa 
mpijoje apie s melai ir ji- į<>- 
labui labai danu via nnvciim-. 
Bile prainogo|e p- puma- -lo 
ja darban.

Taipgi n<nm/ia-i dail>in>m-i 
IT kiti parapijonv-. kaip lai: -L 
Usaris, R. Mečnla. A. B< leeka-.

, K. Bagdonu-, v. šnara .
i-
F
I

Arosa yra puikiausia vieta Grisone, Šveicarijoje, čia ma tome žiemos sportininkus atva
žiavusius traukiniu praleisti Ii nksmai laiką.

programas publiką skaniai pri
juokino <r puikioms dainoms 
į ! i 11 k -111 i ik >.

Krutami paveikslai

Sau.-io 23 d. š. m. buvo rodo
mi kintami ir stovinti paveiks
lai iš Amsterdamo lietuviu gy
venimo ir darbuotes: apie lietu
viu parodas, piknikus, draugi
ja- bernaičiu i r mergaičių.

Programą paįvairino muzika 
ir damomis, kurias išpildė p lės 
Kisieliūtės. Jos labai gražiai 
pasirodė. 'Taipgi gana gerai 
dainavo p-nia Kazlauskienė.

Vi-ą pelną paskyrė kliubiii.
Reporteris

WASHINGTON DEPOT, CT.
Žiemos šalčiai vargina visus. 

Daug žmonių serga “gripu.” 
Serga ir liet u viii. Čia lietuviai 
sutikime gyvena.

Pastaruoju laiku mūsą kolo
nijoje prasiplatino katalikiškas 
laikraštis “ Darbininkas.” ku
ris e’rna du kartu į savaitę. Jo 
platinimu užsiima šios koloni
jos veiklus žmogus p. A..P. Kri
kščiūnas. Darbininkai mėgsta 
“Darbininką” ir jį noriai užsi
rašo. nes jame randa naujau
sia- ir teisingiausias žinis iš 
viso pasaulio, o ypač is Tėvy
nės Lietuvos.

Genys

DETROIT, MICHIGAN

Šv. Jurgio parapija

Nors pa- niu- bedarbė, bet 
lietuviu jš k itiii atvažiuoja.Tas 
padidina parapijiečiu skaičių. 
Turėdami lik keturi- kamba
rius parapijos mokykloj neuž
teko vaikučiam- vietos. Tad 
paiapijony- mate, jog reikalas 
didini mokv k lą. Kaip siiina- 
nvla. taip padarvta. Gerašir
džiai parapijiečiai pažadėjo au
kim! po $2Ū.O<> didinimui mo
kyklos. Gerb. kun. -I. Cižaiis- 
kas ir komitetas viskuom rūpi 
no.-i, kad. gerai darbas būtu at
likta- ir liepei brangiai kainiio- 
I ii. ( tave liet n vi koiil raktoriu, 
gerą kataliką, p- I’- Gabrį. l<u 

m rkrrhą rr ■'rrtiktT pri 
dėt antra ankštą, reiškia dar 
kef m K kniuba rili- už $1 .*>.(>(1(1 
\ i-i paiapijony- sutiko. ims 
lėbaujantis kitur, nebuvo g;di 
ma gaut pigiau. Ir šiandien 
tinime gražią. <li<l< lę parapijį. 
•m mokv kla.

l< >2

, į
/

;l lojo uolus Į>;| l upi 
loja', daug ir sodu 

pereitą motu komi 
nuveikė. 'Tikimės

v

Komitetu.- ir parapijoms 
džiaugiasi irvi.-i išvien darlmo- 
ja.-i matydami .jog klebonas vi- 
-ą širdį į parapiją yra įdėjęs ir 
rūpinasi visais parapijos reika
lai- ir viską gražiai tvarko.

Parapijonas

graudumo, 
ir atsĮiėta. 
na gerb. darbuotoja kiek 
nutraukta malonaus poilsio, 
kiek pašvęsta brangaus laiko, 
kiek darbuotasi... o kartais už 
tą vieton gero žodelio girdi aš
tru. skaudu žodį.

Aš gi mm savęs dėkoju Tau. 
tautos darbuotoja ir vardan tą 
visu nuveiktą darbu meldžiu ir 
ant tolinus savo prakilniais 
darbais'puošt i mūsą vargdienė
liu tautos dirvą.

Taipgi brangi sesele atmul
kio. kad

Bet tas patėmyta 
Ar tik neprisime

ta i

Sunkus kryželis.
Ir džiaugsmo lašeli.' 
Laiko pasaulyj 
Žmones visus...

DETROIT, MICH.

jog
it
Stalai

stebina vi- 
puikiausiame 

išpuošti, 
(lerb. vei-

CLEVELAND, OHIO
(’lrvelando lietuviu kolonija 

gali pa.-idžiaugti, nes turi ne
mažai veikėją, kaip vyru, taip 
ir moterų. Iš moterų turim*: 
Kelias kurio- užsitarnavo nuo 
vietos lietuviu pagarbos. Tad 
atjausdami ją pasišventimą, 
(‘leveland'o lietuviai sumanė 
joms atidėkoti pagal išgalę, čia 
jau luivo pagerbtos nekurios 
veikėjo- pirmiau. Cli sausio 1."> 
d. įvyko pagerbimas p. B. štau- 
pienės. iš skirtingai katalikiš
kąją draugiją nariai susitarė ir 
veikėjai n-'žinant jos namuose 
.-iir'-ngė bankietą. Žmonių da
lyvavo apie .*>(>. bet prie suren
gimo bankieto prisidėjo apie 
?•> žmonių. Vakarienė buvo 
taip sutaisyta, 
Šils. Buvo 
viešbutyje,
valgiai įvairiausi, 
kojai buvo suteikta nuo visą 
rengėju graži dovana. Be to p. 
Štaupienė gavo nemažai ir nuo 
at-kirą ypatij. 'Tarpe svečią 
matč.-i seną parapijoms veikė
ju vyrą ir moterų, (lerb. Vy
tautą- ir P. štaupai yra savi
ninkai brangnienu krautuvės. 
Ji<‘ tai patarnauja ('levelando 
lietuviu visuomenei teisingiau
sia. 'Tad ir užsitarnavo nuo 
žmonių širdingos ir draugiškos 
paramos ir pagarbos. Ponia 
P. Štaupienė' nuo daugel metų 
<larbuojasi tarpe vietos lietu
viu. Jinai priguli prie daugelio 
katalikišką draugiją. -Tose vei
kia su \ isa širdžių. Jose po 
kelis metu- raštininkauja, pir
mininkauja* ir Šiaip patarnauja. 
L. \ yčin 2-*> kuopoj. Motėm 
Sąjungų- S. L. R. K. ir kitose, 
įiji ineša gyvumo ir sumanumo. 
Būdama rimta, ir labai darbšti, 
ii.ji visuomet ką nors naujo ir 
naudingo į\ \ kiną. Kiek lai 
p. štaupienė yra davusi auka 
vi.-mns drgngiįmn*. Pa+afŪH^ 
baramose l>e\ ‘ik visuomet au
koja didelės vertė- daiktu. \ a- 
ž.iii'ijant i -cimiis. kaipo nl-lo 
včg visuomet -av<> pinigu pride
da. norėdama draugijai koma 
žia i-ia išlaidu padarvli. Bet 
čia negalima visą gerb. veikė 
jo.- nuopelną paminėti, m- ją 
vi a labai daug. < ’I<‘V ■ lando 
lietuviai užtat neužmiršta to
kiu žmonių. 'T< ki<‘ ž.m<>nč- yra 
labai pageidaujami mū-i.i tarpo.

liet gi įžkime prie bankieto 
Žai-la. dainuota, teikta linke.ji 
nmi. (lerb. veikėja maloniai 
šv p-ojo-i ii dėkojo visiems. Bot

. lai pe Švpsos I vg dobcsėl m i pra 
-lenką šešėli- Ivg kokio tai

I

v

Stasė

pa-

pa
ra-

Mūsą bolŠevikėliai Maksvos 
žydą įkurstyti turėjo protesto 
mitingą tikslui pasižvejoti do
leriu. Susipratę darbininkai, 
susitepusiems ‘matuškos” Ru
sijos skerdynėse' nekaltą žmo
nių krauju bolševikėliams 
rodė lietuvišką “dūlę.“

Didžiąųsiu griežtumu 
smerkė juos už. drumstimą 
maus žmonių gyvenimo.

A. L. R. K. Federacijos 4 -ky
lius šaukia susirinkimą Tikslu 
-urengti dideli viešą visą lietu
viu mass-mitingą išaiškinimui 
Lietuvos perversmą ir bolševi
ku. sandariečiii ir visą bedie
viu apgaulingus darbus.

Tad. tėmykite paskelbimu ir 
susirinkiti' skaitlingai išgiisti 

teisingas žinia- apie 
Neklausykite tą. ku- 
krauju susitepusius

tikras ir 
Lietuvą, 
rie gina 
Maskvos žmogžudžius ir smer
kia tautiškai nusistačilisią vi
suomenę ir ją vadus.

šluokime lauk išgamas ko 
iministiis ir visus ]»<•<li<*\ ins. 
nes jie darbininkams galanda 
peiliu- ir rengia skerdynes.

Žiburėlis

ROCHESTER, N. Y.
Sausio S ir 9 dd. Čia buv o vai 

di’iimai p. -L Vaičkaus diamos 
1-atro. S d. sausio buvo -uloš. 
ėa Putino “Vokhon Sėmtt-.”- 
“Jaunikis.“ “Žvakutė irŽg.e- 
>o.” P na- Vaičku- deklama 
vo “ M<" l>e Vilniau- nennrim 
sint” ir “Vilnius.” Publika 
-n pasigerėjiniii .-eke lošimą. 
,ic- lošėjai aukšto prol’e.-i joną 
tiško išsilavinimo pataikė žiu 
rėtojani sukelti malonu meno 
skonį. Dar daugiau gilau- i-pū 
dž.io padarė P. Vaičkaus d< kla 
niavimas apie Vilniaus reikšme 
lietuviams. Viršminėtii eilių 

ir karstai l.i< tuvą mv
linėios krūtines jausmingai ]>er 
-velninę plaukė klausytoju -ic 
lo- gelmes jautriai paliesda
ma-. širdims daug maloniu 
jaii-imi sukėlė. Sausio 9 <|. -a

ir~a>

♦

I'

lošė sekančiai: “Pietro ( uru- 
so.” vieno veiksmo Brako dra
mą : “ I-tikimybė žmonos ir
“šalaput ris.” I ž.liaigą teatro 
padarė p. \aičkus .-u karstai 
patri.jotinc gilaus valstybingu
mo prakalba, api ■ ■ lahart i m - 
Lietuvos valdžios nusistatymą 
link Šalie- valdymo daliui’ ir 
praeityj nuoseklu tėvynei
pa-idarbavimą. Kalbėtojo nuo
mone liaudininku partijos ne
kuriu šul.ai kaip Dr. K. trinius 
ir kiti greičiau.-ia džiaime-i ’s 

ne.- kitai]) būt 
.‘ilnžimi pražu-

J. Vaičkaus
prakalbos ne 

ša didžia )i‘tuvią visuomenei 
kultūrinimo naudą. Daug nti- 
1 raukia nors vienam vakarui 
mm naminėlės ir gal šiek tiek 
pasigauna prakilnumo.

.!<>*

siu perversmą. 
Lietuvai buvus 
lis. Apskritai p. 
suloštas Katra-.

Sausio S d. buvo ir mūsą ne
va tautiškos draugijos D. L. K. 
Gedimino draugystės namo 
prakalbos prieš Lietuvos val
džią protesto reikale. Kalbė
toju buvo Kimba. Kaip buvu
sieji pasakoja tai ne tik iš vi
są pakampiu komunistėliai iš
lindę susirinko į prakalbas, bet 

apijumi subėgo, 
su doši- 
aukavo.

ir nemažai par. 
'Tie imtys ką neseniai 
ne Lietuvai gaii-iai 
kad heprigulmybę g,av u-, šian
die su kair<' komunistėm- gel
bsti Lietuva Rusijai, ar Lenki
jai parduoti. 'Tai bent pažanga 
tautiškam susipratime, 
ma vien 11 ud-on -labo 
viršininkas. kuris net 
nėm Lietuvos reikalam' 
ve-, tai imatsiliko 
komunist u 
ne. Argi 
mūs buvę 
prakalbas, 
buvęs užtiestas Trocl- ienė- juo 
du švarku. Vainiku- ant -ienos 
Įmkabinfa- su K. Mark-o barz 
do- plaukai- surišta. Tai kur
gi tokio- iškilmingo- rcrenioni- 
jo- nedarys gilio- įb kmė- 
nmni-tą davatkoms. O k 
tokio- rūšie- parūpi jonieli 
tai tiesiog stebuklas n 1 r 
Sako net kaklu- ti -sė vii 
komnni-tą gaivu, kad tik 
riau pamašiu- T 
dulko- skeveldra.

Sako 
veikėju 

ši luti- 
s aiika- 

lleišliiof ęs 

paramai dvidoleri- 
fai nedyvai. Iskil- 
tokios. per minėtas 

• Kalbėtojo stalas

Ant. žiemys

DETROIT, MICHIGAN

Dzinidziu vakaras

Sau-io 12 d. Lietuviu Svetai
nėje įv v ko dzimdziii vakaru-. 
\Ųi-ta- komp. A. Vanagaiti-, 

p. .1. Olšauską- publiką pilnai 
patenkino. Komp. A. Vanagai 
ti- davė pa-kailą i’ liaudie- 
dainą. I’ na- J. ( i|šau-ka- pa 
įvairino sudainuodama-. Antra 
dali- programa -u-idėjo i- juo
kingo vei-kalmko u įvaiiin dai
na kuria- išpildė Vanagaiti- -u 
)lšaii-kli. šių <l\ i<> ja art i -ta

i

l’o programų ž.einiitinūi salėj 
L. Vvėią K12 kuopos rŪĮH‘-iiiu 
laivo pamigtas Rankiota- pa 
geri >i i imi komp. A. \ anagai 
čio. V yčiai ,-kail tingai susirin
ko dar oaž.nide kelius žaidimus 
ir choro vada- art. L t llšau.-kas 
padainavo p. Vanagaičio kom
pozicija- “l.ci-kit į tėvynę. 
“ \š mergv tč” ir •'Valiulis.” 
Su-edu- prie -talo apart ir/.kan- 
Ižio dar buvo prakalbčlm bei 
mkėjimu. P. Olšauskas paaiš
kino vakarėlio reikšmę. Ponui 
Vanagaičiui buv > išreikšta t m 
dėka už jo dainas, kuria- L. V. 
1(12 kp. įauginusia naudoja. 
Kun. Ig. Boiei.-is sake, kad ii- 

iš programo iš-im šę- gerus i- 
spūdžius. ypač- “ \rli.-ta-” ei
lė- ji sujudinę. L-tikrąją jos 
būtą geriausios čia gimusiam 
jaunimui pasigorėli tomis pui 
kiomi- Lietuvos dain dūmis. 
(lalop linkėjo komp. Vanagai- 
•'•ini ir tolinus darbuoti- li<4u- 
\ i-koje dirvoje. Po to kalbėjo 
p. Vanagaiti-, džiaugėsi, kad 
\ yėią choras taip skaitlingas 
ir taip šauniai dainuoja. Pa
linkėjo. kaH jaunimą- ncĮia- 
liaidu ir ant toliau- skaitlingai 
luvintū-i dainavime. Po vi.-ko 
dar pašokta kelius lietuviškus 
šokins.

vienai ypatai. kuri yra verta 
pagarbos. Vakarienė Ims suim
tos vakare, vasario 12d.. Lietu
viu Salėj ■_ Kas imi i toje pili 
kloję puotoje dalv \ auti. tai 
prašom išank-t<> vakarienės bi
lietu tii|s| p; rk 11 į >u - K 11 ubo ko 
misijos nares. P.nlogjaii-ia pas 
t>. Dranginiene, Itllti _’.'>t'i Si. 
Liet u\iu S;>|e< name, minkštu 
gėrimu krautuvėje. įžanga i 
\ akariege ir šokius tik $1 .<!<>.

i
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Vakarienėė

Bijūnas

ROCHESTER, N. Y.

Pranešimas Antanui 
k“ii. -Fžnb.ilią sodžiaus, 
šiam Bostone. Jam 
.-' arini- reik.-ik'.- 
Jis pat- ar ka
Ižiu greitai

Žim.bo-
v v- C II- 
didžiai 

svariais reikalas via Lietuvoje. 
.1 is pats ar kas apie jį žino. mel
džiu greitai rašvti Šiuo antra
šu: \. Baliukai!'*. lj.'ill No-toii 
St .. Rocllc-tcr. X. Y.

• -
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SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

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

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
YKA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VAIDINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapiu, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS” I
366 West Broadway South Boston, Mass.

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausiu Įvy
kiu. kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa ka- dedasi mūsų krašto ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “'TRIMITO.“

“TRIMITAS“ ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluota-, trufl^pai ir suprantamai rašo vi.-ais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausiniais: be to. deda Įdomią apysaką, eilių. įžy
miąją Lietuvos žmonių gyveninio aprašymu ir t. t., o be 
to. dar kas mėnuo savo skaitytojau.- duoda Įžymaus Lie
tu vo- veikėjo paveikslą.

Tž.-isakę “TRIMITĄ” metams arba pu-ei metu, 
gauna priedo įdomia 1 (>() pusi, knygą “špionažo p.n-lap 
tys.” už-isakę trims mėnesiams gauna (><• pusi, eilių rin
kini “\ akaro kaukės.“

“TRIMITĄ“ dovanai siunčiam kiekvienam surinku- 
-iam lankius nauju- prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 12 litu, pusei 
metu 7 lt. r»0<’. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Fžsieny dvi
gubai. Latvijoj. Vokietijoj ir F-tijoj taip pat. kaip l.ie- 
tuvojes

“TRIMITO” adresas: Kaunas. Laisvės Alėja. 26 Nr.
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tai, xiu mūriniai mlu
inaikinirikų M1*'““*.47 Mažus įnesiinas.^ni'

tai, .du mūriniai

‘ VIETINĖS ŽINIOS
* *

MAIKI0 
^KiįįiLiK^r?

< s * • •« .

ir kratau

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE 
PAMALDOS

Trečiadieny, vasario 2 d. 
GRABNYČIOS. Tą dieną 
bus iškilmingos pamaldos šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje. 
Vakare 7:30 vai. bus naujų 
sodalitiecių priėmimas ir 
priesaika ir naujos valdybos 
priesaika. Susirinkite skait
lingai.

IŠKILMINGOS LAIDOTU
VĖS- '

Antradieny, vasario 1 d. 
šv. Petro lietuvių bažnyčio
je bus iškilmingos šv. mišios- 
ir laidotuvės už Perekšlienės 
v’ėlę, kuri mirė šeštadieny, 
sausio 29 <1. Ji gyveno po 
numeriu 87 B S t.

I
Rep.

Rep.
■ ■! i

Kel virtadieny, vasario 3 d. 
Šv. Blažiejaus diena. Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje ry
te po šv. mišių bus pašventi
nimas gerklių; 4:30 vai. po 
pietų bus vaikučiams, o 7:30 
vai. vakare suaugusiems.

IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS
Ęus Pilnųjų Blaivininkų 

19 kp. sekmadieny, vasario (> 
i. 8:45 vai. ryte. Nariai su
sirinkite kiek anksčiau, kad 
galėtume susitvarkę eiti “in- 
"orpore” į bažnyčią ir prie 
Šv. Komunijos. Tuoj po šv. 
mišių visi nariai panaujins 
blaivybės apžadus.

Rvnja ir kitas svarbias vie- 
tas. Rengia Blaivuiinkii 49 
kuopa; Tžaiiga suaugusiems 
25c. / ‘

Rengėjai širdingai kv 
visus skaitlingai ateiti.

S ' .. ' *
K <• - T--- "T- -

. . K •

Šeštadieny, vasario 5 4. 2 
vai. po piė^ą bus pakaita ir 
paveiks 
visi šva

kuo-
‘ Arbatinis ^TJalius, ku-

wa-

Moterų Sąjlū 
pos “ 
ris įvyko saifsi

Klausys išpažinčių ketvir
tadieny, vasario 3 d- ryte, po 
pietų ir vakare.

Šventoji valanda bus penk
tadienio vakare, vasario 4 d. 
Šv. Petro lietuviu bažnvčio- 
je. I*o šv. valandos, pobaž- 
nytinėje svetainėje įvyks 
Apaštalystės Maldos draugi
jos susirinkimas. Ateikite 
skaitlingai.

PASKAITA IR PAVEIKSLAI

Sekmadienio vakare, vasa
rio 6 d. pobažnvtinėje sve
tainėje duos svarbią paskai
tą gerb. K-A-S. Taipgi bus

UŽl 5 buvusiejr katalikų 
prakalbose žmonas dar aiš
kiau pamatė1' 
1/k-lejadočijl” ir s-hieęių mė
lius ir jų purvina politiką.

. 'fiedu “įieiperiu” susijun
gę į vieną ••polskąT’ uniją, 
savo skaitvtojus matyt gerai 
pažįsta kas Įier sutvėrimai, 
kad ^iip drąsiai meluoja, ;

*
A. L. R’Federacijos 3» 

skyriaus, prakalbose būtai 
Maiklo - ar '-sudėčių “katali-j 
kų,” rprisiįąukusių maikišj 
kos “sunaa&oiikos.” BAivoi| 
jų reportdris apsipylęs akiš 
tąąjoiidvai-įečiu  ̂skystį^oii;

CTif susėdus 
mkos” yež 
veidniaiuiayhft^^tRi , jų nv 
Įkirte ris, pasikėlęs, pasienius 
globodamas, “parunijo” ir 
visą ką girdėjo papasakojo 
Maikiui ir Kaziui.

J*o to. visa Raudondvario 
polska taryba padare nutari
mą, kad apie ‘klerikalų’ pra- 

mokyklą vo amatą vargonininkas. Są- kalbas parašyti “teisybę” ir 
lygų dėlei kreipkitės prie: Rev. nieko daugiau kaip tik mai- 
Aug. Petraitis, 105 Main St., kišką “teisybę,’ ’kad “susi- 
Athol, Mass. j > . rinkfHratalikai pradėjo prieš

—■ = - tai protestuoti.”
Iš karto niekas netampa Kai]) tarė, taip ii- padarė, 

bet kas jiems iš to išėjo.

*ciav -•*

► pietų busi pakaita ii 
slirfaįkuęi^ag Tad 
bučiai ^^JlS^įpo; 

bažnytinę-.
ga i. Į žangų 1$ ■-» r

Kviečia Pilnųjų Blaivi
ninkų 49 kuopos

Valdyba

«'

V

hao

*

SEKMADIENINĖ MOKYK. 
LA PROGRESUOJA

Šv. Petro lietuviu parapi
jos sekmadieninė 
auga. Ją lanko apie 1 .(XX) 
vaikučių. Tvarka mokyklo
je pavyzdinga. Pasišventę 
mokėtojai labai gražiai mo
kytojauja ir tvarko.

- 4«

........... ................ . ..‘migų metams $6700. 
Kaina $48.500 šn tengvom išlygom.--Mr- 
pLlkr'OlU*. 2414 \Vashtngtvn St., Buįkim
■ •uty. Mass. (V.T-4) ’

. L :• 

erių ir 
tlafc 

aptie^ 
n Vi* iria* 

ui va&tJ 
« 7., ' -

. Vyeiit'GeaRa'o pirm. 
f>. ^iesįilą iŠ Norwpod, Mass. 
Jaunintas linksmai šoko 
griežiant ‘‘Gillette” orkes- 7 r ii..J .,
trai. o pasišokę. ejO)prie ska
nios arbatos ir užkandžių. 
Daugiau tokių pramogų.

I JL narė.

REIKALINGAS, — žinąs sa-

Rc.]>. piktadariu. — St.į Beak

“U| 
LIS U

i 
.*

DAILĖS DRAUGIJOMS

ŽINOTINA

“Glušas”
Penkių veiksmų komedija 

Labai puikus lošimui veikalas, 
daug kartų statytas Lietuvos 
valstybes teatre. Išleido L. N. 
“Varpo” dr-ja, Ne\v Britain. 
(Jonu. Kaina — 50c.

L. N. VARPAS

352 Park St., New Britain, Ct.

-------- —-------------- ;----------------------<

SIRGAU PER 10 METŲ
Į dešimt minučių pasveikau.

Į dešimt dienų 30 svarų 
užaugau

■ i-a yra patyrimas Širs. Oliuoti Iš 
.< iariuurviilr. mažas kaimeli* netoli 
i’ittsbttrg. As esti kentf-jtis imisiau- 

nelaimę «rž ’nile zmo^n pasauly.;/ 
Sirgau ir turėjau į:y<ly tojus į>er kelis 
me||is. Leninu sa\<> tyro pinigus lUilp*- 
eutith nį ir <iieku<los helmtau gydyta 
<lel tikros ligos. Atsižadėjau Višakį liet 
KUoiner sesuo mano kaimynų

■ inaii imti ką nors <iel kirmėlės, aš ty- 
'■iojaus iš jos 1>et paktansian to jos pa
nirimo. Kaip stebuklas, šiandien, še
ši mėnesiai paskui IO'įh'iIi.i kirmėlė ap
leido mime. l>ab:ir esu skirtinga mote-, 
lis.

'I’tikstaiieiai serganėiit moterų ir mi
kli be geru pasekmių gydomi nuo įvai
riu ligą, o itio tarpu Jų tikra ligos prie- 
’.tisiis yru tai ta bjaurybė kirmėlė. Tik
ri tos negulįs ženklui yra lai išėjimai 
to, biatir.v bes daleliu. Tai bjaurybei at- 
siiadtis žmogus netenka aiietito. o Kar
utis apsireiškia vilkiškas apetitas, Ife- 
'.iiiis innipa a|ivilktas. ėda rėmuo, 
skausta strėnos, sąnariai ir kojos, galva 

V skausta, svaigsta, alpsta, tuštuma vidu
riuose. Apsireiškia raudai apie akis, 
kūnas apskritai nusilpsta. Viduriuose 
jaučiasi ninkumas. išplitimas, kartais 
jaučia'i lyg kas iš pilvo slenka į vidu
rius. Vėl jaučiasi lyg kad kas slenka 
liukui gerklės. Ligoni...... . geltona, ne
tenka normaliu-svorįo. turi blogą kva- 
.ią. nuolat spiauja. neturi jokios anr- 
•ii< i.jos. jokio noro veikti, visada tin
tus. Tos iHaur.ibės būnančios ."o pėdų 
ilgio, neįeini yra nuomario priežasti
mi. Kuomet ji ima slinkti į gerklę, tai 
saitais jį žmogų gali pasmaugti, l’il- 
'-iilink tą hiattrybę kimgreičinnsia. Nu
sikratyk jos pirm negu ji visiškai su- 
ūdys m,o sveikatą, \lsiusk Sld.lS už 

imi l.astaii'u. jei nori tikrą ir grel- 
:.i pa'iayd.\ mą. l.a.Man šiaip jau švei
triai nekenkia, nepakenks, jei kirmė- 
’es neturi. Parsiduoda tik plikintais. 
\pdraudai pridėk 2Ū<-. Aesiiiiiėiiima C. 

•> I>. KOVAI, LAP.oKATOKY, S4 
Nclting Jtldg.. \Vindsor. Ont.

dOSTON’O BRAUGUp 
VALOYBĮI ADRESAI 

ŠV. jono evTbl. paselp.
DRAUGUOS VALDYBOS , 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Žioba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Msss. " 
Telephone South Boston 8552-R. 

vKce-I'irmininkas — J. Petrauskas,
17 Vale St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Glineekis,
5 T/ibmtųs Pk., Sduth Boston, Mass. ; 

Pin. Raštininkas — M. Šeikis,
3WI Rroadvvay. So. Boston, Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rg va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 H. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

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

So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Jonas Jarošn, ,

225 L Street. South Boston, Mass. 
Vice pirmininkas — L. Svagždys.

iii lloueii St.. South Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — V. Mickevičius, 

lo‘i Tliird St.. South Boston, Mas& 
Vinansti Raštininkas — M. šeikis.

\V. l’roadvvay, So. Boston. Mass. « 
'ždinin’k.is •- V. Balutis.

3ti Mereer St r<>et. So. Boston, Mass. 
Maršalka P. Lattėka.

Iktlt Fifih SlriM't. South Bo'tiin, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrų 

nedėldienj kiekvieno mėnesio 2-rų 
vai. po pietų. Parapijos Salėj. SeptitN- 
ta Gatvė. South Boston. Mass.
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VISI RENGIASI Į PARAPI 
JOS BALIŲ

Jaunimas ir .senesnieji 
smarkiausia rengiasi į para
pijos balių, kuris įvyks vasa
rio 5 d. š. m. parapijos sve
tainėje. Bus “first class”. 
orkestrą, kuri griežš naujau
sius lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Pasižymėju
sios šeimininkės gamina ska
niausius valgius, kad tik pa
tenkinus svečius ir viešnias. 
Tad, pasipilkite iš anksto ti- 
kietą, nes tą vakarą gali pri
trukti.

VAKARIENĖ
Vasario 13 d. pobažnvtinė

je svetainėėje. įvyks Fede
racijos 3 skyriaus vakarienė. 
Parinktos šeimininkės ruo
šia puikiausius ir skaniau
sius valgius.

Tai pirma vakariene į ku
rią tikimasi sutraukti skait
lingą publiką. Tikietai par
duodami iš anksto. Jų gali
ma gauti “Darbininke” li
pas Federacijos 3 sčyriaus 
narius.

S’
METINIS KONCERTAS

Šv. Petro parapijos kolas 
rengia turiningą koncertą, 
kuris bus vasario 27 d» š. m., 
pobažn y t i nė j svetainėj.

Kadangi koras tarnauja 
visai parapijai, tai į jo ren
giamus koncertus arba šiaip 
pramogas turėtų sueiti ko- 
skaitlingiausia.

Šis koncertas bus pirmas 
ir paskutinis prieš gavėnią. 
Tad. kviečiame skaitlingai 
ateiti ir parodyti mūsų jau
nimui prielankumą.

Šiame koncerte dainuos 
.apart koro žymūs solistai ir 
solistės naujausias lietuviš
kas dainas. Be to, bus du
etų, kvartetų ir sekstetų.

Taipgi dainuos vienų mer
ginų ir vienų vyrų kol as. Vy
rai sudainuos karišką dainą. 
Tikimės, kad į šį'koncertą 
ateis ne tik vietos lietuviai, 
bet taipgi ir iš apylinkių ko
lonijų, o mes užtikrinam. kad 
koncerto programų bus visi 
patenkinti.

10,000 NAUJŲ NARIŲ
— ■ ?!■   ■■■■■ , ( ■ -■     ■ . . , — ■■■■■ ,

TURIME GAUTI IKI KOVO
PIRMOS DIENOS

Subendrinkime savo pajėgas prie šio 
taip svarbaus ir kilnaus organizatyvio 
darbo, naujų narių ir naujų “Darbinin 
kui” skaitytojų rinkimo

Į DARBĄ BROLIAI, DARBININKAI!

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertes knygų 
Antra ”
Trečia
Ketvirta ”
10 dovanų po laikraštį “Darbininkų" vienam metui
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertes knygų

99
$25 
$10 
$5

v

5,

99

arba $50 
arba $20 
arba $10

r

$9

n

knygų 
knygų 
knygų

Lietuvos Duktem Draugystes 
Po Globa Motinos švenčiausio?

Valdybos Antrašai
Pirmininkė Jieva Marksienė,

<’>2:{ E. Eightli St.. So. Boston. Mass. 
Prot Raštininkė — Ona SlaurlenS,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R, ».

'In. Raštininkė — Bronislava Clunlen^
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staninilutė,
105 W. Cth St, So. Boston, Mass. 

itarkdarč----- Ona M4«ff4raienė,--------------
1512 Columbla R«L. So. Boston, Mass. 

Draugija savo sutrinkimus laiko ka* 
antri} ntnrninkų kiekvienų mėuol ' 
9:30 vakare, pobainytlnėj 6vetainCX 

Visais ilr-jos reikalnis kreipkitės pdk. 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

A
i

—

VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS
• - , , t

I

So. Boston, Mass.

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

P i rm Urbi kas Jonas Adoumvičfits, / 
2ši» E Street. South Boston, Mass.

Vicepirmininkas ■ Pov’ilaš Raka, ’i* 
95 t: street. Sooth llosfoiK Masu.

Pr<)t. Raštininkus - Ant. Miiivjututs, ,
45o E. Sevenih Si.. So. Boston, Mass.

Eiti. Raštininkas — Pranas Tuleiktš, 
?27 Rovven St.. So. Boston. Ma«?.

KiiMerius Andrius Zalha-kaS, 
tilt E. Fifth St.. So. Boston. Ma.sa.

Mnršalka - Kaz. Mikuilionts,
!M*> E. BromlvMi’t. So. Boston, MaSS.

|». L. K. Keistučio Draugija laiku!<»*»•-• -J 
mėU'inhis susirinkimas kas pirm*, 
mslvldlmį kiekvieno mėnesio, po n®* 
merių <>94 IVashingtiNi St.. R«vstotfc 
Mass.. t ■'ti» vai. pietų. 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
ilnugiau nanių narių prie mu»ų drau
gijos prirašyti.Korintas

.M ifrltrtfctf lirfr ifr .?•



M0NTREAL, CANADA

LDS. 92 kp. susirinkimas j- 
vyks vasario 6 d. š. m. šv.. Ka
zimiero Parapijos Svetainėje, 
3 vai. po pietų. Prašome visų 
darbininkų - skaitlingai susi- 
finkti, nes turime keletą svar
bių Reikalų. Apie šiuos reika
lus sužinosite atėję Į ši susirin
kimą. . w
.. Dabar turime daugiau susi-

• . . . (jomėti organizacijos reikalais 
ir jos labui pasidarbuoti.

Y. Pundžius,
L. D. S. 92 kp. rast.

•

CHESTER, RA.

Susirinkite skaitlingai

LDS. 19 kuopos metinis susi
rinkimas bus vasario 6 d. tuoj 
po mišparų, 7:30 vai. vakare, 
parapijos svetainėje.

Visi nariai prašomi sueiti, 
nes bus renkama valdyba šiems 
metams ir kiti reikalai.

Ateidami atsiveskite naujų 
narių prirašyti prie L. I). S. or
ganizacijos, 
organizacijos
šventa pareiga pasidarbuoti 
vo organizacijos labui.

J. Kodis,
L. D. S. 19 kp. pinu.

Dabar e ina mūsų 
vajus. Mūsų 

sa-

E.D.S. 72 KUOPA ŠUOLIAIS
AUGA

LD& P.
Gustaitis, fin. rašt. V. Jedinkus 
ir prot. rašt??/Bronza ir kiti 
valdybos nariai deda visas pa
stangas L. D. S. organizacijos 
vajų/pravesti sėkmingai ir pir
mą dovaną ritinti Į Detroitą. .

Koresp.

DETROTT, M ieli.—šios kuo
pos nariai pasiryžę prirašyti 
mažiausia 400 naujų narių. Pa
didinę savo kuopą eisime i pa- 
gelbą kitoms kolonijoms. Prie 
LDS. 72 kp. noriai rašosi ir biz
nieriai. Šioje kuopoje jų skai

čius gana žymus. Šv. Petro pa
rapijoje irgi yra žymių biznie
rių ir mes juos pritrauksime 
prie L. D. S. vietinės tos para
pijos kuopos.

Štai žymus biznierius, buče- 
ris Juozas Vilkišius, 1456 Mnll- 
ane Avė. jau pirsirašė. Jis yra 
geras rėmėjas parapijos ir kitų 
katalikiškų organizacijų. Tad 
lietuviai turėtų remti jį pirkda
mi reikalingu daiktus jo krau
tuvėje. Pas ją gauna patarimus 
apie darbus ir gyvenimą iš ki
tur atvažiavusieji.

» Taipgi smarkus biznierius ir 
darbuotojas Bronius Batarm- 
nas, turi Shoe Repairing šapą 
po numeriu 8300 Mullane Avė.

Jonas Miglinas, garsus Det
roito kontraktorius, kuris pui
kiausiai atlieka namų statymo 
ir pataisymo darbą, daug dir
ba katalikų tarpe. Reikale vi
si kreipkitės pas jj, Jo ofisas 
netoli šv. Petro bažnyčios po 
numeriu 8048 Chamberlain St. 
Jis yra naujas mūsų organiza- 

. cijos narys.

Julius Čuberkis. 10278 Rus- 
šell St., kontraktorius namų 
statyme ir taisyme ir darbą at
lieka sulig naujausios mados. 

. a^pasižadėjo stot i pagelbon Ta 

D., S. 72 kp. vajaus vadui V. 
; Jedinkui prirašinėti naujos na

rius, Pradžia graži. Tikimės iš
rauginti šios kolonijos kuopą f i - . . .
nariais ir turtu.

t • Be to, prisirašė žymus dar
buotojas V. Šnaras ir sugrįžo 
prie kuopos sėnas veikėjas V.i 

, Stulgai t is. -
A Duok Dievo jiems sveikatą ir 
i ištvermę darbuotis darbo žmo- 
,nių labui. I1 ’

DETROIT, MICH.

Darbininkų mitingas
•i . *• * , \ •

LDS. 72 kuopos mitingas bu- 
vogusio 23 d. š. m. Senoji val
dyba išdavė raportą, o naujoji 
užėmė vietą. Į šį mitingą na
riai suėjo skaitlingai ir svarstė 
Įvairius reikalus.

Šios kuopos nariai su mokes
čiais šiame mitinge pasirodė 
gerai. Beveik visi užsimokėjo 
už visus motus. Visi tie, kurie 
nebuvote šiame mitinge galite 
užsimokėti pas finansų rašti
ninką V/.Tedinku, 9515 Russell 
St.
'• Nauji nariai užsimokėję, už 
visus metus gauna $1.00 vertės 
knygų dovanai.

Plačįai kalbėta apie einanti 
vajų arba prirašinėjimą naujų 
narių.

Visi nariai pasižadėjo prira
šinėti naujus narius ir skaity
tojus ir savo kuopą išauginti 
iki 500 naujų narių.

Prirašę naujus narius per
duokite finansų raštininkui, 
kuris pasiųs Į Centrą.

Be to, kalbėta apie naujus 
narius, kurie persikelia Į nau
ją vietą, kad praneštų- kuopos 
raštininkui savo naują antrašą.

Susirinkimai būna kas trečią 
sekmadienį kiekvieno mėnesio 
tuojau po sumos mokyklos 
kambarv.

* 'i.

Finansų Raštininkas

o

DARBININKAI SUSIRIN
KITE

MONTELLO, Mass. — LDS.
kp. mėnesinis susirinkimas

bus antradieny, vasario 1 d. 
7:30 vai. vakare, šv. Roko pa
rapijos svetainėje, šiame su
sirinkime bus renkami delega
tai į LDS. Naujos Anglijos Ap
skričio suvažiavimą, kuris bus 
vasario 20 d.. Lotvell. Mass.

Boto, išklausysime raporto 
vajaus reikale. Tako tik 30 die
nu. Sujuskinie, kad nelikus 
paskutiniojo vietoje. Girdėt, 
kad mažesnės kolonijos kaip 
Norwood. Mass. rengiasi mums 
užduoti skaudų smūgi. Detroi
tas jau seniai mus supyškino. 
Tad, laikas ir mums visiems 
stoti ir ginti darbininkų vardą 
šioje kolonijoje.

Šiame susirinkime visi na
riai turėtų užsimokėti 
už 1927 metas ir jeigu 
skolingas už 1926, tai 
turėtų tą padaryti.

duokles 
dar kas 
būtinai

Jonas Jeskeliavičius,
LDS. 2 kp. organizatorius.

1 LDS. Conn. Apskričio me- 
finis suvažiavimas įvyko —Kuo ____
gruodžio 19-tą dieną, 1926 m. iNekurie nariai.stengiasi kuo 
L. D. S. klubo ruimuose', 
Bridgeport, Conn.

Pirmininkas Antanas Mi- 
čiūnąs atidaręs suvažiavimą 
1:30 vai. po pietų pakvietė 
vietinį kleboną kun. M. Pan
kų atkalbėti maldą ir pra
kalbėti nors keletą žodžių į 
suvažiavusius d('legatus.

Kun. Pankus gražiai svei
kino delegatus^patarė, kad 
kiekvienas narys rūpintųsi 
surasti kokių praktiškų prie
monių diinti mūsų organiza
ciją. Taipogi nariai su klebo
nų pagelba savo parapijose 
gautų nors po 50 naujų skai
tytojų laikraščiui. Už jo pa
tarimus delegatai išreiškė 
ši rdingi ausią padėką.

Prezidiumas sesijoms ves
ti liko apskričio valdyba.

Raštininkei pavesta per
žiūrėti mandatus. Mandatai 
buvo legališki.

Sekanti delegatai tapo iš- 
šaukti:

Simonas Cibulskas,
Juozas Bernotą, 
Juozas Klimas.

28-tos kuopos, New

Iš 5-tos kuopos. Water- 
burv Ct.:

1.'
2.
3.

Iš
Ilaven, Conn.:

L Juozapas Lukša,
2. Julius Kašėta.

Iš 36-tos kuopos. Ne\v Bri
tain, Conn.:

1. Antanas Mačiūnas,
2. Michalina Brazauskaitė.

Iš 39-tos k p., Bridgeport, 
Conn.:

L
2. Ant. Pasiukevičius,
3.

A .Vaičiulis,

Jonas Bernotas.

Delegatų viso pribuvo 10. 
iš 4 kuopų ir 7 svečiai: Kun. 
M. Pankus, Domicėlė Šat- 
kiutė, Juozas Juodis, Juozas 
Boijanauskas, Jonas Si po
naitis, Jonas Šatkus, Petras 
J. Kavošius. Svečiams su
teiktas sprendžiamasis bal
sas.

Sekė protokolo skaitymas, .f 
kuris buvo priimtas.

Valdybos Raportai

Pirmininkas rajiovtavo, 
kad dirbo ten, kur buvo rei
kalaujamas. Raportas pri
imtas.

Vice-pirmininkas raporta
vo, kad su darbu prisidėjo 
prie apskričio -išvažiavimo. 
Raportas priimtas.

Raštininkės ir iždininko 
raportai priimti.

Ištrauka iš iždininko ra
porto :
Cnsli balansus buvo • •............

I.inml.r ta
M. Blaž.-iiisknilei kelionės lėšos, 

aljni ir išlui.los ............................
A. Mielinio lėšos i J’.ridi'oporti). . 
Auka Seimo lėšų padengimui....
R. Tutoraičlt.i išlaiiuėjinnis . . . .
S. ('limiškio kelionės lėšos...........

Sustabdo į dieną
Pora TKll’s onstobilo Salt j — j 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimu, kajrS- 

6- gi’ip?- palinosnojn vidurius, snvikri- 
na vist) kiinę. Ir nepalieka blogo pa-i 
sekmip. -e*

Raiti*, dnlykas rimtas. Kasmet nuo 
SnlėiŲ priežasties mirštu virš. 156.000.

Nežaiskite sn'Balčiu. Nusipirkite tik
rą ITill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptickos parduoda Hill’s.

Tikrai Gauk Kaina 30c

yn paveiksluRaudona DSiė

.863.17

3.50
::.:«>

1O..-MI
10.00
2.50

Viso išmokėto
CiisIi j>inig:iis lieka .....................
Bondrbvės šėmis ..........................
L. I,. Paskolos Uolinis :...............
T.. 1>. K. S.........................................
Foiintaninė plunksna .................

S34.3o 
. 29.17 
.200.00 
.100.00 
.200.10

1.50

Viso labo $530.57

Kuopų Raportai

5-tos k p., VVatorhnrv. Ct. 
— Delegatai pranešė, kad 
kuopa žymiai paaugo. No
nai puikiai veikia. Kun. Jo
nas Bakšys daug prisideda 
prie kuojMis veiklumo. Rengs 
agitatyviškas prakalbas.

f

y-'-1 -
Nepabaigti Reikalai

1. Kaslink V. Bylinsko 
skolos. įnešta kad pirminin
kas ir Juozas Klimas nueitų 
pas jį į stubą apie šį reikalą. 
Už kiek laiko komisijai su
grįžus, pranešta, kad p. By- 
linskas sutinka atvažiuoti, 
savo lėšom į ateinantį suva
žiavimą ir išduoti raportą,

•toj narių ir jeigu gaus pakvietirųą. Nu
tarta pikviesti p. Bvlinską 
ant 'ateinančio suvažiavimo.

2. Dainų kontesto komisi
jos darbas atidėtas ant toliau 
tą darbą vvkdinti, nes pra
nešta, kad muzikas Aleksis 
pradėjo organizuoti spėkas. 
Raportas priimtas.

'B. 'Apskritys nutarė aukoti 
JVaterburio kuopai dėl pa
dengimo pusę seimo lėšų.

4. Kaslink klausimo ar 
Ansonijoj gyvuoja kuopa ar 
ne, tai centras pranešė, kad 
ne, tik yra pavienių narių,

v- kurie priklauso prie centro, 
m--Kun. AT. Pankus apsiėmė iš- 
y tirti ar tonai galima kuopą 

ai atgaivinti ar ne.
5. Skaitytas laiškas nuo 

Centro Raštininko, kuriame 
jis sveikina apskriti ir ragi
na sėkmingai pravesti L. D. 
S. vajų. Apskritys dėkuoja

w Haven, Ct. 
dasi 16 narių.

l-s.

pa išaugintoje gauti daugiau 
skaitytojų ,^3Darbininkui. ”

36-ta 
Conn. 
daugintų’ 
skaitvtoj^—Darbininkui.”

39-ta kuopa, Bridgeport, 
Conn.—Kuopa gynioja kaip 
ir gyvavo.

* * A

Kuopų Sportai visi pri~ 
imti. ,>

Komisini Raportai

Išvažiavimo komisiją

Britain,
opą rūpinasi pa-

1. :

raportą išdavė, kame pasiro
dė kad pelijo liko $71.15.

2. Sekė ^raportai delegatų 
r seimą. •Pirmiausia išdavė 
raportą Milanas Mičiūnas. 
Raportas priimtas. Prie sa
vo raporto išsireiškė n. M:-

•!?j
i ,* y. 7i

vo raporto išsireiškė p 
čifinas kad jam seimas 
tiko, nes raštininkas • 
vė aiškiai raporto. ; . 
nuo redakcijos.

Antanas,Kaimini i . 
buvo, tad ir raporto nebuvo.

Miclialinos Blažauskaitės 
raportas priimtas.

t

.nori-

I

VĖL NAUJI ANTANO BAČIULTO

^Muzikos Veikalai
* J - •

1. LIETUVA (Solo balsui, smuikui ir pianui) .... $1.00

2. MEILĖ- (Solo balsui, smuikui ir pianhi ........... $1.00
(Lietuvių ir Anglų kalbose).

3. ARTOJAS (Solo žemam balsui ir pianui) ...........

4. JONAS IR SIJONAS (Solo balsui ir pianui, ir 
SUKTINIS. Dviejų balsų kanonas ir pianui ....

5.

75c.

75c.

6.

z.

8.

9.

KO VgJAĮ PUČIA (Keturiems balsams kanonas 
pianui) .......................................... ...............................

Audra,Prieš Dieną (Solo) ..........................................  $1.00

žvaigždutė (Solo) ir Aušta Rytas (Duetas) ...

Oi, Dainos (Solo arba Duetas) ...............................

Nokturnas (Duetas Bassui ir Sopranui) ..............

10. Piemenėlis (Duetas).......................................................

11. O, Laisve (Maišytam kvartetui arba chorui) .... 50c.

12. Myliu (Maišytam kvartetui arba chorui) ........... 75c.

ir
50c.

IHl >■ llll WJ£ J Į | ' . .-ę ! ■ jL.

už ' sveikinimus ir ragina 
kiekvieną kųppą prisidėti su 
darbu ir kad kuopos rūpintū- 
si»piitaimktLnarių visais ga
limais būdais. Taip-gi mig
ti įvah-ias pramogas parem
tas bizniukais pamatais, kad 
pąrėmus organizaciją finam 
siskai.

6. ' Antras laiškas7 nuo (An
tro pirmininko su pasveiki
nimais ir prašymu, finansi-, 
nes paramos. Apskritys rei
kalauja platesnių, ynformaei- 
jiįl tame reikale.

. ' •' •' *’ • v •

7. Nuatrta rengti išvažia
vimą apie Bridgeporto pajū- 
res. J komisiją pateko: Si
monas Cibulskas, Astalina- -o-i.i.-.d, 
nas Vaičiulis, Juozas Juodis

-u. . _.. . , , „ . ,,w....-------‘ -yy- ,

ir kun. Pankus kaipo pata
rėjas. .

8. Nutarta kitą suvažiavi
mą laikyti Ne\v Britain’e pa
baigoje balandžio mėnesio.

f). Valdybos rinkinio oie- 
buvo. liko ta pati yal(lyba. < •

Suvažiavimą kum- Pankus 
užbaigė su malda 4:35 vai. 
po pietą. *

< Pi,ini. ,1. M i ritimasf 
Rašt. JŽ. Bta^dųskaite

• • j . <

BRIGHTONE BARGENAS
J ’eimynų knk.uial štnU našias |p 5 

kambariu is risejišin uis, sti visais lūht- 
yiamios mados įtaisymais, prieky ir už- 

osikaly pinzai. gražioj ir įuitogioj vie- 
-■! 'Turi Imt uviini parduotas. Prekė 

.............. uit lengvų išlygų. V. P. TAN
KI S. 'Ui. Rl’omRvay. So. Boston. Tel. 
S. B. 2(1 t V.1-4)

Res. Tel. Parkway 1864-W.VERACKAIRVIŠINSKASi
LIETUVIAI ADVOKATAI*

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

Tei. S. B. 0948

BR0CKT0N MASS.:
683 No. Main Street

Tel. Brockton 7180

I

i

Advokatas
JUOZAS CUNYS

Lietuvi
414 Broadway, So. Boston
- ------- 1 1 — — • -----=■

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

75c.
50c J

1.25

50c.

CHORO REPERTUARAS

Mėnesinis Muzikos Leidinys, metams ...
A.

44

... .$2.00
BAČIULIS. Choro Repertuaro kompletas 1925 m. Dvidešimt dainų 

įvairiems chorams ...........    ' _.. $2.50
- Choro Repertuaro kompletas 1926 m. Dvidešimt trys dainos į- 

variems chorams ............ ................ ;................................... .. $2.50

Dailės mylėtojai ir rėmėjai kviečiami pagelbėti 
Choro Repertuarui”, parenkant prenumeratos vien

už širdingą padėką, nes “Choro Repertuaras” nuošim
čiu duoti neišgali.

ANTANAS BAČIULIS

421 E. Sixth Street,

MES BUDAVOJAME NAMUS, GARADŽIUS IR Į
KRAUTUVES

So. Boston, Mass.

I

perkam, parduodam ir išmainom na- S 
mus, ū^es ir visokius biznius, kaip tai S 
hučernes, bekernes ir restorantus. In- Į 
šiūrinam (apdraudžiamo) namus nuo 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodam png- 
lis, koksus ir malkas. Israndavojam 
kambarius. Užlaikome kamarninką, 
arkitektą; padarome planus dėl bu- 
davotojųi užlaikome namų taisyto
jus, stogdengius, plumberius ir elek- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 
pirmų ir antrų morgičių. Teipgi su
teikiam legališkus patarimas per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose, 

§ kaip tai: pirkime ir pardavime visotfa turto ir t. t. Reikale 
ki-eipkitAs pas:

£ •. c
fr 332 WB T BB0ADWAY

A. J. KUPSTIS
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel So. Boston 1662 arba 1373

vį
I
%
<

414 Broadway, So. Boston-
(GALINAUSKAS) Į

Teiephone So. Boston 2300 ? 
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, t 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 | 
iki 9 vakare. Šventu diena pagal su- į 
si t ar imą. į

LIETUVIS DENTISTAS f | "

DR. ST. A. GALVARISKI' LIETUVYS
TEL. So. Boston 0506— W.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston 
'O f šio valandos:

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

12-tos dieną uždarytas

Res. Tai bot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
0PT0METRISTAS

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
i akinius

414 Broadway So. Boston 
Ofise tik vakarais

I

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS ||DR. A. J. GORMANlj

(GUMAUSKAS) B
Sekmadieniais po pietų i 

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

g A. L. KAPOČIUS f

1
251 Broadway, So. Boston J

(“Keleivio” name) ’ ’ g

Ofiso Valandos: nuo 9 Iki 12, naa-Jr 
i:8G JŲ 6 lr uno6;30fki 9 vakaru / 
Seredomis nuo 9 IK 12 vaL dieni 4. 
Sukatomis nuo 9 8d GvakčfteMV 
įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutartį /

^X3EW3W3S36X3W3S3CX3»3£3£3£3»3SSX«-

1

DR. J. MARGUS
f LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

; Specialistas sckretnų ir chroniš
ku vyru ir moterų ligų ir nfno 

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

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
NeSėldieniais iki 4 vai. po pietą

i DAKTARAS EIN, M. O
♦I
♦«
*
♦»
t
I
♦
♦I
I t 
I 
♦ 
♦ *
!♦*

♦!

t

1 f 
(Europeiškas Specialistas) I

Piriniiiii buvęs pirmas asistentas I 
Dnrpalo universiteto klinikoj. Per Į 
11 meti) sĮKH-ijalizavosi ;;eriansitio- t 
se vokiškuose, rusiškuose, francii- Į 
y.išktiose fr amerikoniškuose bos- I 
•pitaliuose. Giliai studijavo vuluri- I 

n<-< litras. Kiiečia pas save paciea- Z 
tus. nepaisant kaip lipai arba kaip j 
•riliai liga yra įsigalėjusi. Atlygi/ I 
nimas rnm vidutiniškas. Valandos: J 
12—2: C—S ir pagal susitarimą. Į 
310 Centre St.. .Tamnica Plain, Į 
Mass. Tei. .Tamnica 3975-VV. „.J

“Drąsius laimi" palaiko.” 
(Simonides)

Graboriai
ResMencijos Telephooas: 0779- R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0T79-W 

S. BARUSEVIČIUS
Lletvvlttu Grabortua balmmuoto 
jga, RaaJ Katate ir Bubile NVtaras 

258 W. Broadway 
.South Boston, Man.

Rendenclja 838 Dorcnester Arena? 
, . Dorcbaater. tdM

5 ?Tel. Norvrood 1508 »

|E. V. WARABOW &CO
J (WRUBtLWŠ±A$)?' K 

į LIETUVIS GRABORIUS ' ;
1 IR BALSAMU0T0JAS

'I

A. “ i

t

Ofiso Telefono* UnlversUy 8831-WB 
Rėsklencijos Tel. Unfrerslty 8831-RJ

D. A. ŽALUSIAS ’
G ra bonus ir Balsamuotojas I 
448 tr 983 CAMBRIDGE STREETB 

CAMBRIDGE. MA^S. I

1179 WASHINGTON STREET r
Hor^ood, Mass.

P. J. AKUNEV1ČIUS !
Lietuvis Grabelius į

S20 K S1NTH ST.. SO. BOSTON J 
Tel. R. B, 4488 !


