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Britanija Siunčiu Karines Jėgas
ABRAHAM LINCOLNBRITŲ LAIVAI IR KARIUO

LAIDOTUVĖSE

' LONDON. — Britų ka
riniai laivai ir kariuomenė 
jau kely į Shanghai, Kini-i 
jon. Kantoniečių Užsienių I 
reikalų ministeris Eugene 
Chen atsisakė tęsti pasitari
mus su Britų atstovu Kini
joje.

Sako, kad Britų kariuo
menė ir laivai pasiųsti ap
saugojimui jos piliečių gy
venančių Kinijoje.

Kiniečiai, už laikymą gin
kluotų jėgų jų žemėje pyks
ta ir tikrina, kad ir be to 
jie nemaną persekioti kita
taučių.

Šis pyktis gali iššaukti 
tikrą karą Kinijos su Bri
tanija.

V. 'y.»
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DĖL TOMKAUS IR KLI- 
MAIČIO SUĖMIMO

SOCIALISTAI APSIRŪPINO 
SAVE

SANDARIEČIAMS, 
SIBIRAS LIETUVOJE
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Japonijos im- 
peratoriaiis Jošihito laido
tuvėse, kurios buvo vasario 
7 d., dalyvavo milijonai 
žmonių.

Pakeleivių suėjo iš visų 
kampų Japonijos žemės į 
Tokio miestą.

Kad girdėti kalbas ir jų 
maldas, tai naudojo radio, 
pritaisytus prie vežimėlių.

Tą dieną visos įstaigos ir 
krautuvės buvo uždarytos.

Jo kūną vežė tam tikra
me vežime jaučiais. Toks 
yra paprotys pas japonus.

Tokiame žmonių susikim
šime einant procesijai dau
giau nė šimtas žmonių su
žeista ir vienas mirtinai su
mindžiotas.

Sako, kad laidotuvėms iš
leista maždaug apie pusan
tro milijono dolerių.

LINCOLN’O GIMIMO DIENA

Kai kurie mūsų laikraš
čiai, paduodami žinių apie 
Tomkaus ir Klimaičio areš- 
avimą ir išsiuntimą i Var

nius pridėjo ant savo parti- 
jinio kurpalio nudailintų sa
votiškų aiškinimų.

Vienas kitas sandarietiš- 
<ais dažais nudailintas 
šlamštelis Įmaišo net ir pa
sižymėjusių asmenų vardus, 
<ad aptemdžius savo skaity
tojų protą ir pasigavus ant 
savo m&kerės. Tai papras- 
as social-sandarietiškas me

lų burbulas.

Lietuvos “Elta.” Kauno 
komendanto Įgaliota praneš
ti, kad tokios žinios oficia
lių Įstaigų nebuvo duotos, 
todėl paliekamos pačių re
dakcijų atsakomybei.

Pil. J. Tomkus ir P. Kli- 
inaitis ^ra išsiųsti į Var- 

kaipL p^Eoįi, 
menės ramybei asmenys.

Be to, karo komendantū
ra praneša. ka,d daugiau nė
ra suimtų ir kad mclaginguj 
gandų skleidėjai stropiai 
ieškomi ir juos suradus bus 
griežtai nubausti...................

Taip, nubaus melagius Lie
tuvoje. bet ką padarys su 
Amerikos melagiais iŠ san-Įsklypai 
(lariečiu urvo?

ALYTUS.—Prie šio mies
to. abipus geležinkelio, buvo 
didelis žemės plotas, vadina
mas “kelmynas.” kuris buvo 
skirtas miesto praplėtimui 
išdalinti.

Pirmiau, dar prieš trečio
jo Seimo rinkimus, buvo iš
dalinta žemė, esanti tarp 
miesto ir geležinkelio. Tais 
laikais irgi socialdemokratai 
apsirūpino žeme. Dabar, 
prie kanopinės Sleževičiaus 
.valdžios buvo irgi dalijama
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veikimą,

žemės sklypai, anapus gele
žinkelio — bet ši kartą jie 
kažkaip keistai išdalinta! Že
mės gavo tik tas. kuris pri
klausė prie socialistų parti
jos.

Mat, apskrities žemės rė- 
formo^komiši ją—- socialistų

Vasario 12 (L visa tauta] visos tautos domę garsiais Už paliuosavimą negrų
— Douglas deba-.kilo civilis karas. Kilome“ 

D< >uglas jau nuo se- šiaurės gyventojai išėjo per- 
žinomas Ame.ri-įgalėto jais, jis pradėjo rū- 

Pietiniais gyvento- 
kad juos patraukus

minės gimimo dieną gar
siausio vado Amerikos poli
tikoje.

' Lincoln’as gimė vasario 
[12, 1809 m., Hardin apskri
ty, Kentucky valstijoj. Bu
vo vargingų tėvų ir jaunose 
dienose patyrė daug vargo. 
Neturėdamas pinigų, jamVIENUOLIS, BUVĘS

‘ PFNFRni II |||Dį|niokykla nebūto prieinama, UERCfiULUj mlRt bet jjR mokslą pasiekė lino-

RYMAS, vasario 9.
Pranei skomį vienuolis, Al-1 
fonsas Fusco, kuris išsiža-Į 
dėjo aukštos generolo gar-l 
bes 1914, kad įstojus tamau-1 
ti Dievui, mirė. Jis po vie-1 
nuolio rūbais nešiodavo uni
formą kaipo armijos Gene
rolas, su kryžių ir Italijos 
trispalve išsiūta ant krūti
nės.

Vienuolis Fusco vadovavo 
Italijos kariuomenei Afri
kos kolonijose ir vėliau pa
sižymėjo gailestingais dar
bais po žemės drebėjimo 

’ Messinoje, 1908 m. f

su laiku nuo darbo In^simo- 
kindamas neųnuosedš skolin- 
tų knygų.

į Išlaikęs advokatūros kvo
timus, praktikavo 1836 m. 
Ulinois valstijoje.

Lincoln’as pirmu kartu
viešai pasirodė ir atkreipė paliuosavimo deklaraciją.

i ...................................

Lincoln ’o 
tuose1.
niau buvo 
kos visuomenei ir judviejų pintis 
debatai .svarbiais politiniais jais, 
klausimais sutraukė tūks- prie vienybės ir davus jiems 
tautines minias. Lincoln’as konstitucijinę valdžią, 
nepakentė vergijos, kuri tuo 
laiku viravo Pietinėje Ame
rikos dalv. Jis kovojo už 
jTaliuosavimą negrų. 1860 
m., naujai susiorganizavus 
dabartinei R-epublikonų par- teatre. Washingtone, 
tijai, ji pastatė Lincoln’ą 
kandidatu Į prezidentus ir 
jis liko išrinktas.

Rugsėjo 22 d. 1862 įn. jis 
išleido taip vadinamą negrų

Unija tarpe Šiaurinių ir 
Pietinių valstijų buvo už
tikrinta, bet Lincoln’as už 
tai atsimokėjo gyvastimi. 
1865 metais jis buvo nušau-

Amerikos politikieriai ir 
100% piliečiai turėtų persi
imti Lincoln’o dvasia ir pa
šalinti iš savo tarpo neapy- 

i kantą' prieš ateivius ir katu
li i kus.

LISBONO GATVĖSE
VVASHINGTON.—Ame

rikos ministeris praneša, 
kad Portugalijoje, Lisbono 
mieste tarpe valdžios gink
luoti! jėgų ir sukilėlių eina 
smarkūs mūšiai.

Oporto mieste valdžia be
veik .jau numalšino sukilė
lius.

PENKI MILIJONAI DŪLE 
RIU UŽ IŠGYDYMĄ

‘ NUO VĖŽIO

KAUNA S.—‘ ‘ Rytas? ’ pa-' 
skelbė Eltos žinią, kafl. Var- , 
niuose bus galutinai pabaiga 
ti rengiamos koncentracijos , 
stovyklos darbai. J stovyk
lą bus išsiunčiami asmenys: 
už priešvalstybini 
melagingų ir pramanyti], 
gandų skleidimą, ginklų ne* 
registravimą ir šiaip visuo
menės rimčiai ir esamai 
tvarkai pavojingi asmenys. 
Kauno karo komendantūros 
žiniomis, iki šiol nuspręsta 
išsiųsti iš Kauno iki 50 as
menų. Pirmoji partija ne- 
trukus bus išsiunčiama. .'A-

Mūsų saddariečiai per- 
skaitę tą žinutę paskelbė, 7 
kad “Varniuose jau paruoš- V 
tas Lietuvos ‘Sibiras.’” Ne 
Sibiras, o tik ataušimo vie- - 
ta. Jeigu sandariečių 
daktorius gyventų Lietuvo- <į 
j e, tai tikrai, jis pirmas var- 4- 
žiuotii į Varnius už melą "

skleidimą.
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RUSAI PULS KINIJĄ
Bolševikų Armija 

Parubežy

■ , 3- “ > I <

kytojas yra karstas soėiališ- r 
tų agitatorius ir jų šlamšto 
redaktorius — *p. AI. Šai- 
kūnas, o žemės reformos val
dytojas irgi uolus socialistas 
p. Liutkevičius.

Nuskriausti piliečiai netu
ri kur

4KW
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pasiskusti.
išdalinti tik “savie- 
Tautiškai ir valsty- 

nusistačiusieji pilie
čiai, dalinamos žemės, nega
vo nei vienas. Taipgi atsi
sakė duoti žemės katalikiš
koms organizacijoms ir jų 
skyriams. Žemės sklypai, že
mes reformos valdybos “pa
siūlymais.” atimta iš Blai
vybės draugijos, sporto aikš
tė iš ateitininkų-sportininkų 
ir skautų ir perleista žy
dams.

Nesuprantama, kodėl tau
tiškoji vyriausybė laiko val
diškose įstaigose tuos visus 
kanopinės valdžios įstatytus 
socialistus, netinkančius vi
sut dirbtf rimtu darlro ir dir
bančius tik tam ir taip, kad 
nustatytų žmones prieš da- 

NUGALĖJO KANTONIE-1 Įbortinę Vyriausybę.

BOLŠEVIKU PROKLAMA 
CIJOS LIETUVOJE

Negana, kad išbėgę i už
sienius buvusios socialistines 
valdžios viršininkai, kaip tai 
‘‘draugas” Plečkaitis, daro 
nunešimus ir skleidžia me
lagingas ir šmeižiančias ži
nias apie Lietuvą. bet ir li
kusieji išgamos bolševikai 
svetimais pinigais spausdi
na proklamacijas ir jas pla
tina Lietuvoje. 
“rimtesniųjų” 
kratų darbeliai.

Tai vis 
socialdenio-

ČIUS

siems. 
biškai

PEKINU. Kinija. — Ki- ' 

nijos maršalas gavęs žiniųįj 
kad Rusijos bolševikai kon- 
centruojasi prie Mandžūri- 
jos rubežiaus šaukėsi pagel
bės.

Tą patvirtina atėjusios ži
nios per Varšuvą, kąd bol
ševikų kariuomene marguo
ja Kalgan, Kinijos link ir 
ruošiasi pulti.

PORTUGALIJOS MIESTAS 
LIEPSNOSE ’ ’

LONDON. — šiaurėje ir 
pietinėje Portugalijos daly 
revoliucionieriai degina mie
stus ir žudo nekaltus gyven- ' 
tojus. Valdžia nepajėgia su-*» 
kilėlius numalšinti. Kmvi- 
tiosp skerdynėse šimtai 
ta kasdien. Oporto miesto t 
dalvs apimtos liepsna, kuri 
naikina viską.

r

M

NAUJ. ANGLIJOS KATALIKAI NEPAMIRŠKITE SEIMO
JAU NEBETOLI 22 VASARIO

Rengimo Komija ir Bostoniečiai rengiasi rūpestinga^ 
jus priimti Bostone. _

Mūsų priešat šiuo laiku triukšmauja šiandien flangiaH 
negu paprastai. .

\ ieni rėkia jie vieni tiktai tesą darbininkai, visi kiti 
buržujai. Kiti vėl šaukia, kad niekas kitas kaip tik jie vie* 
ui tesą tikri pat vijotai. Visi jie protestuoja. Jie norėtų iš
naikinti visą kas mums brangu. . .

Tame seime turėsime progos dar sykį viešjri parrikSB 
savo lusistatymą Įvairiais klausimais, dar tampriau susi
organizuoti. suaipažinli.

Ir atnaujintomis jėgomis stosime i k*rą už idealą IHty 
vas ir Tėvvnč! Teisingumas ir meilė 1

. SHANGHAT. Kinija. — 
Šio miesto ginėjai, vado
vaujant Maršalui Sun Chu- 
an-fang sutriuškino Kanto- 
niecių armiją ir nustūmė 
juos gana toli nuo Sbang- 
bai miesto.

Sako, kad taip vadinama 
Saulės armija užėmė miestą 
Chinchmv ir uždavė skau- 

, du smūgį Kantoniečiams.

SUSTREIKAVO SKRYBĖ
LIŲ DIRBĖJAI

BOSTON. — Daugiau nė 
300 nariu Skryliėlių ir Ke
purių Dirbėju Unijos, 7 lo- 
kalo, išėjo Į streiką darbda
viams atsisakius priimti 
darbininkų reikalavimą.

Darbininkai reikalu uja 10 
vai savaitėje ir pakelti at
lyginimą $7 savaitėje. Lig- džia išmokės kaipo atlygini- vaitę.. Daug užmuštų ir su- 
§iol jie dirbo 44 valandas.

asmeniui, .kuris 
būdą išgydymui 
sulig Wost Vir-

Pirmam
i šias tikrą 
nuo vėžio.
ginijos Senatoriaus Neely,
demokrato inešto bilaus. vai- Kova toje daly ėjo visą sa-

REVOLIUCIJA ALBANIJOJ

Žeistų abiejose pusėse.mą $5,000,000.

THENS. — Iš Salonikų 
pranešama, kad Albanijoje 
prasidėjo nauja revoliucija.
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D A R B I N 1 N K A S

ŪKININKŲ PARTIJA IK 
TAUTININKAI VĘDA DE

RYBAS SU VALST.
LIAUDININKAIS

Laikraščiai iš tikru šalti
niu sužino, kad ūkininkų 
partija, kurią atstovauja 
Kabinete 2 atstovai (Alek
sa. ,Jankevičius). kreipėsi i 
premjerą prof. Voldemarą 
prašydami, kad jis pradėtų 
derybas su liaudininkais dėl 
Įėjimo Į valdžią. Jeigu to 
neįvyktų, ūk. partija išei
sianti iš kabineto.

KŪDIKI

1.

E

SIUNČIA BULVIŲ SKUSTI

PLATELIAI. Kalėdų ant
rą dieną po pamaldų iš kur 
tai išlindęs vai. liaudininkų 
Seimo narys p. Gėrikas bu
vo bepradedąs ką tai tarš
kėti. bet pil. B. ir kiti at
kerta,. kad: “dabar jū visi 
su savo buv. ministeriais ga
lit eiti bulvių skusti.”

Piliečiai, net ir tie. kurie 
per rinkimus agitavo už 
valst. liaud.. džiaugiasi, kad 
laiku apsižiūrėta ir pilnai 
prijaučiu naujajai vvriau- 
svbei.

t

ir mintys nusižudyti Brau
ningą apniko. Važiuoja jis 
nabagas už miesto alkanas, 
apdriskęs ..nusižudyti, kaip 
ir prieš kuri laiką- tik tuo 
skirtumu, kad dabar savo 
išrastu revolveriu. Beva
žiuodamas sutiko seną drau
gą, kuris turi dviračiams 
taisyti dirbtuvėlę, bet taip 
pat nesiseka gyvenime. Abu 
nepasisekeiiu sutaria bend
rai dirbti. Nesiseka Brau
ningui ir šis mėginimas, nes 
mažai kas perka naujai iš-

I

rastą revolverį. Nežinia kuo 
būtų z baigęsis Brauningo 
gyvenimas, jei jo revolveris 
nebūtų patekęs Į Prancūzi
ją. čia juo nusišovė teatre 
žinoma artistė, visu nuste
bimui ir išgąsčiui, revolve
ris žemėn nukritęs šaudė šo
kinėdamas ir dar kelis žmo
nes sužeidė. Laikraščiai šį 
įvykį labai plačiai aprašė 
visur pabiėždaųii naują re
volverį. Tuo būdu Braunin
gas greit visam pasauly pa
garsėjo. Nuo tos dienos jo 
gyvenimas pakrypo į kitą 
pusę. Maža dirbtuvėlė jau 
nespėjo dirbti revolverius, o 
fabrikantai už patentą siūlė 
Brauningui pasakiškus pi-

Penktadienis, Vasario ii d., ldŽf

nigus, tačiau jis griežtai at
sisakė kam nors savo išradi
mą. parduoti, bet statė fab
riką ir dirbo revdlverius.Ne- 
trukus milijonierium tapo ir 
nemažiau, kaip Fordas pa
garsėjo visam pasalily.

Ilgai kvietė žmoną grįžti, 
bet ši netikėjo jo turtingu
mu ir tik tada persitikrino, 
kad jis vaikams pasiuntė 
vagoną žaislų.

. - A
RASTA CARO MIKALO

JAUS H LAIŠKAI

Iš nesenai rastų caro Mi
kalojaus II laiškų galima 
suprasti jo pažiūros Į žydus. 
Laiškai rašyti motinai, ca- 
rienei Marijai 1905 m. Vie
name tų laiškų, rašytame 
1905 m. spalio m. 27 d. jis 
sako: “Išleidus manifestą, 
dabar pasidarė kiek nera
mu: pirešvalstybinis gaiva
las pradėjo varyti pragaiš
tingą darbą. Tačiau pado
resni žmonės tai ruošiamai 
suirutei nepritaria: liaudis 
pasipiktino socialdemokratų 
ir revoliucionierių darbais. 
Kadangi devynias dešimtą- 
sias dalis priešvalstybinio 
gaivalo sudaro žydai, tai su
prantama, kad liaudies ne
apykanta pirmučiausia bu- 

juos. 
žydų

veiverį savo vardu. Šito vi
sur vartojamo ir gana tobu
lo revolverio išradėjo gyve
nimas tiek buvo skurdus, 
kad Brauningas nematyda- 

■mas jokios išeities kelis kar
tus buvo nusprendęs nusi
žudyti. j skurdą jį įstūmė 
nelaiku padarytos vedybos 
ir užsispyrimas ką nors iš
rasti. Žmona, nieko doro 
nesitikėdama iš vyro, išvyko 
su vaikais pas savo motiną, 
kuri gyveno taip pat skur
džiai kaime, labai nuošalioj 
nuo miestu vietoj ir 
žinodama prigrasino 
kol jis žmoniškai 
tvarkys, tenedrįsta jos ieš
koti. Tuo metu Brauningas 
buvo visai jaunas vyras, fi
ziškai tvirtas; bet šiurkš
taus gyvenimo slegiamas nu
puolė visiškai dvasia ir pa
siėmęs revolverį 
miesto nusišauti, 
rietą buvo bekišąs 
prie 
tai

■steb<*jo, kad revolveris ne
dailus, nepatogus, nes no- 
1 wit iššauti, reikia volelį 
pasukti. Nutarė juk galima 
1! patobulinti ir taip šovi
nius užtaisyti; kad šoviniai, 

esant patys įeitų į 
»Ši netikėtai dink- 
saužudžio galvoj 

norą 
mė-

GERAI MIEGA IR VALGO 
KAS TIK JAI PATINKA

“Nuga-Tone man pagelbėjo la
bai daug,” rašo Misa Nanie Cur- 
rin, Ai iimore, Teini., “l’inn negu 
aš pradėjau vartoti jas, aš labai 
kentėjau nuo gasu viduriuose. Ma
no širdis ir nervai tiek man darė 
nesmagumo, kad aš negalėjau mie
got i naktimis. Dabar aš miegu ge
rai ir galiu valgyti kas man pa
tinka be baimės.”

Nuga-Tone suteikia turtingą 
raudoną kraują, stiprius nervus,. 
— padaro sveikais ir stipriais vy
rus ir moteris . Jis suteiks jums 
gerą apetitą, pataisys virškinimą, 
prašalins užkietėjimą ii- padaugins 
jūsų sunkumą. Nuga-Tone stimu
liuoja ir stiprina nervus ir kitus 
svarbius organus, suteikia raudo
numą pageltonavusiam veidui, pa
gražina veido kompleksiją ir su
teikia daugiau energijos ir stip
rumo. Vartokit keletą dienų ir pa
stebėki! dideli pasitaisymą abel- 
nos savo sveikatos. Bet žiūrėkit, 
kad gautumėt tikrą Nuga-Tone — 
pavaduotojai yra be vertės.

v
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Maistas Augantiem Kūdikiam

Norint kad kūdikis normaliai 
vystytųsi reikia jam duoti užtekti
nai tinkamo maisto. Daugelis kū
dikių kurie menki gimstant gali 
būti išauginti i stiprius vaikučius 
jei tinkamai prižiūrima jų mais
tas.

Jei pastudijuoti bendro penėji
mo raštus, pamatysit kad valgiai 
yra laipsniškai didinami su kūdi
kio augimu. Iš pat pradžių turi
me griežtai pienišką maistą, prie 
kurio vėliau prisideda košė, vai
siai ir kaikurios daržovės. Pridė
jimas eina laipsniškai, kad neiš
vemtus viduriukų, bet prižiūri nor
mali augimą.

Panašus planas rekomenduoja- 
r.ia vaikams, bet per pirmus pen
kis metus reikia apsirubežiuoti tik 
tais valgiais, kurie tinkamiausia 
parūpina elementų reikalingų au
gimui, ir kurie geriausia tinka kū
dikio virškinimo spėkoms.

Pienas kaip ir kūdikiams vis te
beturi Imti pamatas valgių. Jis 
Imtinai reikalingas tinkamam iš
sivystymui. Eagle Brand Pienas 
era plažiai vartojamas Artimuose 
Rytuose tarpe našlaičių šventos 
Žemės, ir duoda stebėtinus vaisius 
gydant n ėda penėjimų. Eagle 
Brand, tinkamai vartojamas, su
teikia visą reikalingą maistą dėl 
augimo, ir todėl turėtų Įeiti Į kiek
vieno augančio vaiko valgį.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdi
kių reikalauja ypatingos priežiū
ros tarp keturių ir 16 metų. Jiems 
reikia maisto kuris pagelbės jiems 
tapti stipriais ir vikriais, kovo
jančiais prieš ligas. Tėvams šito
kių kūdikių stipriai rekomenduo
jama Borden’s Eagle Pienas. Tai 
puikiausias pienas moksliškai su
maišytas su geriausiu cukrum, ku
ris pagelbsli kūdikiui Įgyti svo
rio, be ko jis negali Imti stiprus ir 

ra tikra ekonomija vi-

vo nukreipta prieš 
ruošdai na m i ėst u ose 
pogromus.

įsva-
vyrą. 

nesusi-

eina už 
Atėjęs i 
revolveri 

smilkinio,, bet netikė- 
nn>tęs i jį žvilgsnį pa-

V —

ą kita sa-

v.).
ne-
su-

volveri. 
da buvo 
ris. bet 
^‘Hgviau 
tobulinti.

BRAUNINGO IŠRADIMAS
Nesenai Belgijoj mirė a- 

tnerikietis AL G. Braunin
gas. pavadinęs išrastą r<>_
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Stebinai geri vaistai
sutaisyti specialiai ' 

nuo kosulio, ,
Paeinančio nuo > 

Pergalimų

ANCHOR brand 
COUGHSYRUP

u; ny"*- A"?"’-
'b0"1’

Adresas: “I

I

I

, NE TOKIO REIKĖJO JAM 
KRYŽIAUS

Žinomas Vilniaus v-aiva- 
•'kuriam esant valdžioje 

padidėjo okupantų ^sauvalė 
nekaltų gyventojų plėši- 
s, per Kalėdas viešėjo 

■'Varšuvoj ir už “gerą” oku
puotų žemiu valdymą gavo 

“Krvž Komandors- 
Vienas Lenkijoj išei

tie! žinios pa- 
i i vada 
vertas 
•is :mt 

nešiojamas.

DAR SUĖMĖ KOMUNISTŲ

“Lietuvio” žiniomis Uk
mergėj politinė policija su

rėmė apie 30 komunistų. Be
ik kiekviename apskrities

PANAIKINS OKUPUOTOS 
LIETUVOS PILIEČIŲ 

KATEGORIJĄ *

Dabar Lietuvoj yra trijų 
rūšių piliečiai — tikrieji, o- 
kupuotos Lietuvos ir sve
timšaliai. Okupuotos' Lietu
vos piliečiais laikomi tie, 
Jsurie yra gimę i^;.gyvenę 
okupųotoj Lietuvoj, tariau 
negalį tai

PASIKEITIMAS KALINIAIS 
h SU LENKIJA 
f 4 * . —

Gruodžio mėnesy Ženevoj 
ko Lit ‘tuvos j r Ix*iikijos 

>jo Kryžiaus atsto-
tarptautiniam Raudonm 
Kryžiaus komitetui tar- 

kaujant. pasitarimas 
ių pasikeitimo reikalu. 

Nutarta, “kad 14' I actu vos 
imliose laikomų asme
ns.paleisti iš kalėjimo, 
a, kad jie apleis tą 
:ą, kur dabar yra. Ki- 
leidžiamieji iš kalėjimo 
ns, kuriems ši privers- 
i sąlyga netaikoma, ga- 
ikelti iš krašto, kur jie 

via. iš kalėjimo pel
ini Raudonojo Krv 
atstovams, jų paleidi 

►-prašiusiems. Be to at.ri
mt i Lietuvos 1926 m. 
fiiėir. 6 <1. anme’st i jos 

ną. Lenkijos Raiido- 
K ryžius pasiūlė .savo 
isyjiei paleis 
SAk'tUVių.

dokumentai įlo
ti', ti. Viso tos rūšies piliečių 
yra apie 8000. Visu jų pi
lietybės bylos bus peržiūrė
tos ir tie. kurie patieks pa
kankamus įrodymus, kad y- 
ra okupuotos Lietuvos da
lies piliečiai, bus. jnipažin- 
ti Lietuvos piliečiais ir 
gaus vidaus pasus, o tie, ku
rie to negalės padarvti. bus 
prijiažinti svetimšaliais.

vikrus.
sienis tėvams prižimėti kad jų vai. 
kai tinkamai butu subudavoti: 
stcmbinnii prieš ligas. kadangi y- 
ra pigiau v^iką sveiku išlaikyti, 
ne<ru ji gydyti. šitiems vaikams 
rekomenduojama duoti du šaukš
tu Eagle Pieno atmiešto trimis 
ketvirtadaliais puodelio šalto van
dens. Gali duoti paryčiu ar po 
pietų. Senesni vaikai labiau jį 
mėgsta su ginger ale, vaisių sun
komis, arba suplaktu kiaušiniu.
Skaitykit šituos Straipsnius Kas 

Savaitė ir Pasidėkit Ateičiai. •
---------- i-------------------------------

BLAIVININKŲ N. A. APSK. 
SUVAŽIAVIMAS

PASIKORĖ LATVIJOS 
SEIMO NARYS

Sausio 8d. savo bute ras
tas pasikoręs Latvijos Seimo 
narys Lauva, naujakurių 
frake i jos atstovas. Pasta
ruoju laiku Lauvai buvo iš
keltos kriminalinio pobūdžip 
bylos ir buvo laukiama jo iš
davimo teismui. .Jis buvo 
kaltinamas neatsiskaitymu iš 
jo vadovaujamos žvejų są
jungos piniginių sumų, ne
tikini sąskaitų išdavinėjimu 
ir kt. nusjkaltimais. Krimi
nalinei policijai pradėjus jį 
tardyti, staiga paslaptingai 
iš nusižudžiusio atstovo din
go visi žvejų Sąjungos doku
mentai ir atskaitomvbė. Tar- 
dvmas parode, kad apvogi
mas buvo paties Lauvos su
galvotas. Vėliau pavogtuo
sius dokumentus žvejai rado

reikalui 
vamzdį, 
želėjusi 
mintis sužadino jame 
y?venti ir pasiryžimą 
Sinti išrasti geresnį revolve- 
D- Daug darbo padėjo 
Brauningas ir bado kent^ 
X?t P° kurio laiko jau bu
vo išradęs automatiška re- 
— 1 * . c

Gramozdiškas ta- 
Brauningo revolve- 
Biiokia bėda, juk 
brastą daiktą pa- 

T ' kaip naują išras- 
’■ "■ 'ils padaryti įam pa- 

Tačiau naujas ne- 
lyginas Brauni,la„i. Nė 
ynas rov,dveri,j fabrikan- 
•y neperka Biauninao iš- 

’/*!?. >ydverio patento 
Vėl nusivvli.nas

3©©©©©©@©©©S0@©©©@©©Q@©©©©©©©®©©©» 

Dabar Ne Seniau | 
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausią įvy- | 

kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- | 
gaištant visa kas dedasi mūsij krašte ir visame pasauly I 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” / $

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- | 

tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- | 
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninių gyvej, | 
nimo klausimais; be to, deda įdomią apysaką, eilią, įžy- | 
miąjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 1.1., o be | 
to, dar kas menuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- | 
tuvos veikėjo paveikslą. |

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metą, | 

gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- | 
lys,” užsisakę trims menesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.” H

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- | 
šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam p 
už juos prenumeratos pinigus. ė

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litą, pusei 
metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi- (» 
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- | 
tuvoje. ’ >

‘ ‘ TRIMITO ’ ’ adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr. |

re

ATSARGUMAS NEDARO 
GĖDOS

ŽAKDELIAI (šakiu ap.). 
1926 m. gruodžio mėti. 21 d. 
ūkininkui S. Iiežcriant akse
lį mašinos ratas sudavė* į 
šiūpelę. o šiūpelė į šoną. Sa
dauską smarkiai sužeistą, 
nuvežė i Kauno ligoninę 
Ten apžiūrėjus gydytojams, 
rasta: nulaužta 3 šonkauliai 
ir įsimetė į plaučius uždegi
mas. Darbininkai, atsar- 
jdau su ūkio įrankiais.

GERĄŠIRDIS KUNIGAS

DUGNAI (Paežerių 
šiame kaime yra. labai 
turtinga šeima. Nesenai
sirgus tos šeimos šeiminin
kei parvežė iš Pilviškių ku- 
tiigą;

Išklausęs išpažintie^, su
teikęs šv. sakramentus, kurį 
laiką pašnekėjęs, juimatęs jų 
vargingą gyvenimą, kunigas 
paaukojo keletą litų. Be to. 
jis pats parūpino vaistui.

Nors dažnai cicilikai ple
pa. kad kunigas arba šiaip 
tikintis žmogus niekad var
gšo įiesiišelps. liet dar grei
čiau iš jo kaip įmanydamas 
atims paskutinį centą, ta
čiau gyvenimas

Kovo 6 d. š. m. 1 vai. po 
pietų, bažnytinėje svetainėje, 
432 IVindsor gt»., Cambridge, 
Mass. i vyks Blaivininkų N. 
A. Apskrities__Suvažiavi- .
mas.

Šis suvažiavimas bus svar
bus. Taigi kviečiame kuo- 
daugiausia suvažiuoti nuo vi
sų šio apskričio kuopą, kaip 
gerb. dvasiškius taip pasau
linius. jaunimą, suaugusius i 
rr senelius vyrus ir moteris.

Kur dar nėra Blaivininkų 
kuo|a>s, katalikai veikėjai 
kviečiami dalyvauti šiaiiie 
suvažiavime.
i Šiame suvažiavime bus 
renkama nauja valdyba; iš
duotas raportas iš Blaivinin
kų Seimo: kalbama apie gim
tą šalelę Lietuvą ir apie ki
tus organizacijos klausimus. 
Dalyviai eis “in corpore 
prie šv. Komunijos.

Pirm. Juozas Svinkas, 
Rašt. Beit. Jakuti*.-.

ijDYKV’ ncta.

tai

ii .
Jrt J"“ Tjlrdu « 

\ K ji* ^Ta

Bordeo

T.

“TIESOS AIDAI” ■
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian

tis dienos klausimus.

Prenumerata metams. ............    $1.20

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

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

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ,

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

Daugybė paveikslą! Pąs&kos, apsakymėliai, eilėraščiai,
juokai. Piesos vaiku teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to \r plataus pasaulio. ĮvairumėliaL Uždaviniai it
mamogėlėš. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
is (y>pieriaus,moHo įr kitoki. Laikarsčio kaina: metams
2 dol., pusei metą — 1 dol. Eina įkartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS irkiti dailininkai. Lei
džia ° PASAKOS” B-vė. Redaktorius A Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

SankitAs” AftniabtHMija Jmkarka



BALTIC AMERK’A LINE
10 BRIDGE ST.. NE\V YORK

■.

Penktadienis, vasario 11 d., 1927 P A R B I N I jiF K A S

VEDA KUN. PR. JURAS, L. D. S. DVASIOS VADAS
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puikylies pilni silpnapročiai‘Jus.

I

ne-

BŪKIE BLAIVUS

pa- 
ant

VIENI STATO, KITI 
GRIAUNA

celibatą 
neleisdama kunigams 

užlaikydama pas- 
moky-

Šventpji Dvasia 
Tėvo ii- Sūnaus

ma
rut-

koks durnius

nori turėti tikrosios 
skoni, būkit* blaivus, 
nenori nusilpninti 

ir valią, nygerk svai-

jų neimtų ir neskaitytų. j
Bent tu, Brangus skaity

tojau, saugokis kad 
pultum taip žemai!

nenori prarasti bur-
gv-•

ir dirbk kiek tavo
•5/ Višneš.

DVASIŠKŲ SKAITYMELIŲ SKYRIUS

vė popiežiaus ištarmei, 
8G7 metais sušaukė sau 
klusniuosius vyskupu/ 
Konstantinopolį, iškeikė
piežių Mikalojų I kaipo e- 
retiką. tvirtindamas. I,ūk 
R.-Katalikui Bažnyčia pa
klydus skelbdama 
(L y.
ženytis), 
įlinką šeštadieniais, 
dama, kad 
paeina nuo 
ir t. t.

Skizmas 
tas. Bet Konstantinopolio 
patrijarkas Mykolas Keru- 
larijus atnaujino senuosius 

I
1

Ant kiek geros, prakil
nios mintys bei kalbos stip
rina žmogų gerame ir 
stumia ji prie idealo, 
tiek blogos ji gadina.

Kerštu, pagieža nieko
Juo didesni ir 

norėsi nudirbti 
daugiau reikės 
priemonių ir is-

ir paveikslai 
kambarį. Pa

tiktai, juk tai

pabūdavusi, 
prakilnesnį 
darbą, tuo 
proto, gerų 
tvermės.

Griauti, naikinti lengva. 
Vienu užsimojimu langas 
subiręs. Bet pabandyk pa
daryti nors vieną stiklo la
pą. Ar tai lengva?

Paimkie kad ir popieros 
lakštą. Įsivaizdink tiktai, 
per kiek jis turėjo rankų 
pereiti kol į tavąsias pate
ko! Kiek darbo, proto įdė
jo įvairių Įrankių bei 
ši nu išradėjai! Popierą 
draskyti by. 
gali.

Rakandai 
dabina tavo 
mąstyk ie 
tūkstančių žmonių dovana! 
Subjaurinti paveikslą. su
naikinti rakandus nereikia 
daug išminties.

Gyvenime matome, jog 
vieni stato, kiti griauna. 
Vieni rūpinasi Įvedimu gra
žios tvarkos, patogumų, ra
mybės. džiaugsmo, laimės, 
gi kiti, priešingai, griauna 
tvarką, platina supuvimą, 
nbapykantą, 'deja tarp žmo
nijos nelaimę.

Prie kurių priklausai? 
Kokios tavo mintys, žodžiai 
ir darbai ? Ar statai ar griau
ni ?

VERKŠLENIMAI NEGEL
BĖS

Pastaraisiais laikais daug 
verkšlenama dėl abelno dva
sinio pabliurimo. Nc raudų, 
ne aimanavimų, 1x1 akty
vaus darbo reikia.’ Ir ge

riausiais norais no ką nu
dirbsi.

Skruzdėlėlčs arba bitelės 
jėgos menkos. J u darbštu
mas. susiklausimas nustebi
na didžiūnus.

Pasiprašyk Dievo pagel
iuos 
gos

Jei nori būti guvus, mik
lus, būkie blaivus.

Jei nori pavergti kūno 
geidulius, kad jie nesu
griautu tavo kūno ir nepra
žudytų sielos, būkie blaivus.

Jei nori išlaikyti nekal
tybės dorybę, būkie blaivus.

J (“i 
grožės

Jei 
protą 
galu.

Jei 
noj skonio, sutrumpinti 
venimą, palaidoti ramybę ir 
laimę, negerk svaigalu. ‘‘Bū
kite blaivūs ir budėkite, nes 
jūsų priešininkas, velnias, 
kaip rėkiantis liūtas, aplink 
eina, 
iu.”

ieškodamas, ką prary
ti Petr. 5. S).

NESIBIČIULIAUKIME
Visų Rvmo-Kataliku Ba

žnyčios priešų vienas tiks
las, griauti tikėjimą ir do
žą.

Jie yra prisidengę įvairių 
spalvų rūbais, vartoja Įvai
rias priemones atsiekimui 
savo tikslo. Nedaro skir
tumo ar žmogų nužudvti re
volverio šūviu, ar akmeniu, 
ar vėzdu, ar kirviu ar ko
kiu kitokiu įrankiu.

Jie visi yra blogos valios.
nes užsimerkia prieš 
O Tšg anvtojas ai 
sakė: “Kas ne 
tas prie mane.” 
renka, tas barsto.

Suklydėliai yra blogu no
rų. Jei jiems Įrodysi kadibės aklumas, daugiau nieko, 
ir aiškiausiai, jie apsisuko j Tam labiausiai kenkia blo- Bažnvčios atskilimą.

tiesą. 
Šfc’ai pa

su manimi, 
“Kas m“- 
*7

vėl savo giesmę giedos. Jų 
protas nepažįsta tikėjimo 
tiesų, jausmai suklaidyti 
nebetarnauja tiesai, neger
bia autoriteto, tiesos ne
brangina, Dievo malones mi
na po koją; reikia stebūklo 
jų pasitaisymui.

Jie pliovoja ant kunigų, 
pripasakoja nebūtų daiktų, 
kad tuomi susilpninus pasi
tikėjimą, nes jie gerai su
pranta. jog kunigai tikėji
mui yra taip reikalingi, kaip 
akys regėjimui.

Kas su jais draugauja, 
tas nebrangina tikėjimo bei 
tiesos, tas užgiriu sugedėlių 
gyvenimą. Kas nevengs pa
vojaus, jame pražus.

gėrėsi mikliai su- bolševikai Įkvapino i bambi- -Fokijaus tuščius priekaiš-

PERDAUG ŠLAMŠTO
Rašoma, kad Stenbenville, 

Oliio vienas laikraščiu par
davėjas išleidžiąs penkias
dešimtis nuošimčių blėdį ne
šančiu leidinių. Tūloj lai
kraščių būdelėj Fairmounte, 
West Virginia, parduoda
ma po 2,200 kopijų mėnra
ščio pašvęsto lytiškiems rei
kalams.

Ant nelaimės ir lietuvių 
tarpe esama nemažai mėg
stančių skaityti mėšlienas. 
Juokiasi pamato šiekštų pa
veikslą,
pintu šmeižtu ir nesidrovi 
rodyti ar pasakoti savo kai- lams. Niekšu niekšiškas dar
numams. Tas parodo, kaip bas. 
žemai jie yra nupuolę. Šva-1 Kun. V. R. Delianis nėra Į čia 
rus, 
nuo dulkių bei purvų, o į 
mėšlą nenori ir pažvelgti, ne 
tik jame voliotis, 
terasi gyvuliu 
knistis po išmatas, 
ir liūdna, kad yra 
nupuolusiu žemiau 
mėgstančiu maitintis nešva
rumais.

Gerbiamas Profesorius P. 
Bučys rašo: “Kaikurie gi
riasi. kad blogi skaitomai 
jiems nekenkia. Tai puikv-

doras žmogus šalinasi Rymo-Katalikų kunigas, nes IRymo, 
kunigų surašo (The OfficialJpradžia 
Catbolic Directory) nėra to- arba Rvių skizmo. Prie jos 
ki<>s pavardės.

Amerikoj skaitoma. 237.-1 padermės
495 rutenų-grekų (rutenų- liktame šimtmetyje, kaip tik 
unijotų) katalikui ir 297.495 Įsigalėjo 
grekų (grekų-uni iotii) ka- visi liko skizmatais.

■ taiiku. Bet kunigas Delia- 
Įnis nėra jų kunigu. Belieka 

jspėti. kad jis kunigauja 
jskizmatikams arba atskalū
nams. o ne katalikams. ! Kelios ju sektos sugrižo 

Prie šios progos paduosiu prie ^^rosios Rvmo-Katali- 
‘žiupsneli žinių apie Rvfu kų Bažnvčios. būtent: Gre- 

kai-unijotai: Kadėjai-unijo-

Nedaug 
mėgstančiu 

Graudu 
žmonių 

gyvulio.

gi skaitymai, kuris'jų blogo 
nemato ant savęs. Pamatęs 
gali gintis, o kaip ginsies 
nematydamas

Pragaištingų raštų skai
čius bematajit sumažėtų, jei

ATSKILIMAS RYTŲ 
BAŽNYČIOS

Klausimas. — Malonėkite 
paaiškinti, ar Grėkai kata
likai ir ar jie priklauso prie 
Bvmo ? Klausiu dėlto, 
bažnyčiose apie tai niūku ne
aiškinama, o laikraščiuose 
ir-gi nerašoma. Aš manau, 
kad Grekų Bažnyčia nepri
guli prie Rymo, bet tulas 
pusbolševikis tvirtino kad 
i ai p.

Philadelpliijoj atsirado ne- 
zaliežninkas bambi za s Žu
kauskas. Taip-gi eina gin
čai apie DielianĮ. Vieni sa
ko. kad kun. Delianis yra 
Grėku Bažnyčios kunigas, 
kiti sako Rvmo-Kataliku.

K austa u t i u a s Žalias 
Pbiladelphia, Pa.

At sali urnas. — Viduryje 
devinto šimtmečio Grekai 
atsimetė nuo Rymo. Yra 
grekų-unijotų, kurie sugrį
žo prie tikrosios Kristaus 
Bažnyčios.

Žukauską greičiausiai bus

zą-kun i gūžį saviems tiks- tus, padaugino apkaltini- 
«mus nrieš Vakaru Bažnvčia | e
į ir 1054 metais Rytu Bažnv- 

galutinai atsiskvrė nuo 
Tai Joki sutraukoj 
Grekų Bažnvčios

Istorija pastebi, 
trečiojo šimtmečio erezijos 
ir visokie tikėjimo ginčai 
vargino Rytų Bažnyčią. 
Drumstė išdidūs ciesoriai 
kišdamiesi Į tikėjimo reika- 

&

. 842 metais Konstantino-
' polio patrijarku liko šv. 

nenu- ,Ignacas. Jis įspėjo cieso
riaus Mykolo ILI ministerį 
Bardą, kad jis nepiktintų 
žmonių savo nepadoriu gy
venimu; ir kada jis to nepa
darė, Šv. Ignacas neprileido 
jo prie šv. Komunijos. Bar
das baisiai įsižeidė irpakrei- 

; savo ciesorių "Mykolą ITI 
sauvaliai paskirti patrijarku 
valdininką Fokijų.

Popiežius Mikolojų I at
metė Fokijų. Šis turėdamas 
ciesoriaus paramą nepasida- 

bet 
na- 

i 
po-

buvo bepriges-

prisidėjo užkariautos slavų 
tautos ir penkio-

Turkija, beveik ten
Nūn 

G rokų susiskaldžiusi Bažny
čia neturi nei vienos val
džios. nei įerarkiŠkos vieny
bės. 

' Kelios jų

kadnuojtai; Syrai-unijotai; Koptai- 
unijotai; Armenai-unijotai; 
Rutenai-unijotai. Jie skiria
si tarp savęs ir nuo Rymo- 
Katalikų Bažnyčios apeigo
mis (ritualu).

amsi,,

^LIETUVON \
V p«r _

KLAIPĖDA %
TAI LOGIŠKAS KELIAS

Sekant i Išplaukimai:

ESTONIA .......... 1 d. Kovo
LITŪANIA . . 26 d. Kovo
ESTONIA ... Balandžio 16
Žiniom kreipkitės Į vietos 
agentus arba į bendrovę:

I

“Plaukite po Amerikos Vėliava” 
Velykas ir, Planuokite praleisti 

Pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelione 

trečia klesa j 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

Tani tikra ekskursija išplauks 
puikiu laivu

S.S. George Washington
iš New Yorko Kovo 23.

asmeniškai ves Mr. Jos. Turėk, iš 
United Statės Lines. kuris panašias 

ekskursijas vadovauja keturiolika metų. 
. Galima išanksto priruošti virtas ir bagažą, 

pervežimui iš prieplaukos iki jūsų namų 
gel/keliu.

Galite keliauti ir bile kitu laivu Uuited 
Statės Lines, kur gausite tokj pat neprily
gstamą patarnavimą už kuri (’uited Statės 
valdžios laivai garbinami.

Kovo mėnesio išplaukimai:
S.S. PRESIDENT HARDING

Kovo 2
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT

Kovo 9
S.S. LEVIATHAN

Kovo 19
S.S. REPUBLIC

Kovo 26
S.S. PRESIDENT HARDING 

Kovo 30
Gaukite pilnu informacijų 

vietos agento arba rašykite į 

United 
Statės Lines 
_ — 7S Statė Street. Boston. Mass. , q

nuo

CUNARD
Į LIETUVĄ1 
(per Anglija)' 

pamažinta kaina 3 kieaoe sugrgžttnln 
laivakorčių

| KAUNA IR ATGAL 
BERENGARLA ir 
MAURETANIA........... $211
AQUITANIA................ $215
Į LIEPOJĄ IR ATGAL tlAIS 

LAIVAIS — $186.
Iš Bostono*

Carmania Vas. 19, Kovo 19 
Laconia — Balandžių 2 rą 

l Lietuvą greitu laiku. ISplaukimai 
kas atibaiij. Keleiviai nepiliečiai | 
leidžiami be kvotos varžymą. Visi 8 
klesoskelelvlai turi kambarius. Ne- 
priįygstamas švarumas. Puikus mai
stas? Kreipkitgs prie vietos agentu 
ar J 
65 Statė St.
Eoston, Mass. 
Cunard Line

LIETUVON IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Musų 3 varyklių garlaiviais 
?<e\v York (naujas)

11 AMlit KC. DeI"I SCUI.ANP

Al.BERT I.ALI.IN' 
Kesoi.vtf. Keltame. 

ir populiariški vieno kabio
Tftivai,

CI.EVKT.AND, WESTPHALLA 
THUBINGIA 

Savaitiniai išplaukimai iš 
New York’o—gartalvais 

TnuRTNorA re Westphalla 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

4.

$203
IŠNEWY0RK0į 

Kauną ir Atgal 
(Karčs taksai ekstra)

*

1

Išplaukia kožną savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitčs pat

HAMBURGAMERIC AN 
LINE

28 Broadway — New York

i

- v. •

■ , K

ĮIR Iš

LIETUVOS
Per BREMEN’Ą

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
• Tik 8-nios dienos vandeniu 
Puikūs 3-čios klesos kamba

riai—lik miegamieji
N O R T H GERMAN

LLO YD
65 Statė St., Boston, Mass. 
Arba pas bile vietini agentą

I
•*-

I

MARIJA, KARALIENĖ VISŲ ŠVENTŲJŲ Bet romios dienos turi baigtis, ir jnunoji ta. 
mergelė pagal Devo pašaukimu apleido vienuo- lis paskendęs tamsumoj, 
lyną .

Vieną vakarą kuomet ji klūpojo maldoje sa
vo namelyje Nazarete, sidabrinė šviesa apšvietė 
aplink, ir Gabrieiis. “Vienas iš septynių kurie 
stovi prie Viešpaties,” nusilenkė- žemai su giliu 
nusižeminimu prieš ją. “Sveika malonės pilno
ji, Viešpats su tavimi,” jis tarė, ir kuomet ji 
nesuprato, jis paaiškino Dievo stebūklingą ži 
nią. Iš viso pasaulio, ir iš visu laikų Karalius 
dangaus išrinko ją "Motina Jo Sūnaus, kuomet 
Jis ateis į pasaulį. Marija palenkė savo galvą, ir 
atsakė tyliau “štai ašasmi Vmšpaties tarnaitė 
teesie man tavo žodžiai žodžiu.”

Ir Betliejuje mės ją matome mažoj tuščioj 
Uoloj, dėl to kad nebuvo jai vietos namuose pra 
’eisti pirmą Kalėdų naktį. Mažoje prakartėje 
įklotoje šiaudais guli Kūdikėlis, Karalius viso 
nasaulio. šalę Jo klūpi Marija, Jo Motina žiū
ri į Jį su džiaugsmu ir liūdesiu. Brangusis Šv. 
Juozapas su šiurkščiu rudu rūbu ir vyžuotom 
kojom stovi šalę jos. jo malonus veidas nužibęs 
steigėsi u ir Nueito. Antai prrn kalnus ateina pie
menėliai atsivesdami bandą ir klaupia garbinda
mi naujai užgimusi Karalių.

Bet nors Marija yra Jėzaus Motina, mos 
trokštam ja vadinti mūsų Motiita.

Trisdešimt trys metai praėjo diena šalta, ir 
baisi ant kalno Kalvarijos, prikaltas prie Kry
žiaus Jėzus, tas pats brangus Viešpats, kuris il
sėjos prakartėje Betliejuje ir vaikščiojo visur 
po kelius ir takus miestų, dalydamas gerą, da
bar miršta už nuodėmes žmonių. Tamsa it juo
das debesys užtiesia visą dangų. Saulė užtems- 

z ~r-
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Mažoji mergaitė pakėlė savo akutes, ir pa
žvelgė per didelius Nikanoro vartus į spindin
tį Šventi] šventąją. Senas Vyriausias Kunigas 
puikiuose rūbuose apstotas baltai pasirėdžiusių 
mergelių su švelniai žibančiom žvakėm priėmė 
ją meilingai ir klausė tylios maldos, kuri kri
to iš jos kūdikišku lūpų. •

Kaip garbingai Dievo angelai skraidė aplink 
jųjų Karalienę, kuomet ji praėjo pro aukšti] 
skliautų Vienuolyną! 'Prejus metus ji išgy veno 
pasauly Telija sLaisfešne už skaisčiausią gete, 
auksinės širdies, nepalytėta nė mažiausia dėme.

Šventa Ona ir šventas Jokimas, žiūrėjo į ją. 
kolei paskutinis spindulys jos žvakės išnyko to
lumoje, ir malonus giedojimas Vienuolyno mer- 
geliij nutilo. Tuomet nuliūdę palengva ėjo na 
mų link, į tuos namus kuriuose niekuomet ąie- 
bus toki linksmybe koki buvo.

Jau keli metai praėjo ir Marija, augo skais
tesnė sieloje ir kūne. Yra sakoma kad bailūs ba 
landėliai mylėdavo glūdėti jos rankose, ir pul
keliais skraidydavo aplink ją kuomet tik ji išei
davo į Vienuolyno kiemą. Dažnai ji sėdėdavo 
nusigryžus nuo blizgančio miesto Jerusalcm, ir 

, atsigryžus į Šventą šventųjų laikydama atvirą 
knygą Švento Rašto mąstydavo apie stebūklingą 
Dievo meilę dėl žmonių kuriuos J is sutvėrė. Prie 
jos kojų gulėjo pintinėlė vilnų ir varpstė dėl 
liueso laiko. .Jos malonus veidas pilnas ray^- 
Ik*s, akis nuleidiLs. ant jos lupi] maloų^flia 
šyp«a. • Dievo meilė apsiautė ją ir Jo 
mąsto apie sielą kurią Jis labai numylėja^ 

727. ■- / ; 7 . . v. , i

Paskutinė valanda artinas ir visas pasau-
Prie Kryžiaus kojų 

srovi Marija, Motina Jėzaus, arti prie Jo da
bar taip kaip tuščioje uoloje.

Geriau nei visą pasauli Jis ją myli, ir žiūrint 
ant minios neramiu žmonių prie Jo kojų it alka
ni žvėrys; Jo Dieviškoji Širdis pilna gailestin
gumo; Jis t rokšta juos išgelbėti. Jis žino jųjų 
pavojų ir pažvelgęs Į Savo Motiną. Jis atiduoda 

(ją visiems, kurie gyvena pasaulyje kaipo jųjų 
Motiną.

O Marija, Molina Dievo, ir mūsų Motina, 
resk mus per kloni šešėliu, ir nuvesk mus lai
mingai prie kojų Jėzaus mūsų Karaliaus

J ial i t a

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

i-

. ROŽANČIUS
Rausvųjų rožių retežėlis — 
Penki jurginai ir kryželis. 
Savyje slepia atminimą, 
Kurį brangina mūs siela.

Maldoj, vos lūpoms jį palieti, 
Tnojaus ruliežiaus nėr mylėti — 
Tyra siela net svaigti ima. 
Tai paslaptis — švinta, miela...

Linksmiausia man ta valandėlė.
Kuomet kiekvieną poterėli 
Atydžiai sekant aš meldžiuosi. 
Kitaip gyvent nebūt kuomi...

Žmogau, jei turi sunkią dalį. 
Jei pražūtis bauginti gali — 
Rožančium tu pasididžiuosi. 
Varguose džiaugsies tu juomi.

J. Steponaitis

“ŽVAIGŽDĘ”
“Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

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

“Žvaigždė” yra švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. .Tą 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.

“Žvaigždės kaina metams — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams.

Adresas: “žvaigždės“ Redakcija, Jėsuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.
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Filo de patrujo

LIETUVOS KAIME

R

REDAKTORIAMS PASIKEITUS

jau

sa-

Laikraščių skaitymas. Ką kaimiečiai geriau mėgsta. Iš 
kur gauti knygų? Mokyklų knygynėliai. Radio.

H-50 
>4.50 
$•> •

Raudonieji siunčia Kauno 
kaliniams užuojautą. Nepa
mirškite, bolševikėliai, pa- 

Maskvos
Ten jų kulkas 

Pasiuskit telegra- 
nes kol užuojautos laiš- 
nueis, kaliniai bus 
Abraomą.

dabartinę 
valdžią nėra verti 
ant kurios jie yra 

Nežiūrint to jie

siunčia iš Amerikos, 
būna kad 
gų gauna 
nuodų.

Atėjo

ir raminto- 
Bet ir lai- 
nesvarbiam 
dažnai vė-

žinoma, veda bolševi- 
Paskui juos nuiiūdu-

CKEMIMEKATOS K.AINA
.Meiums .........  $4.5
įtusiun’e ir apylinkėje ...................... $4-<>
žsieuy .....................................$5.5

B I N I N K A S ”
South Boston, Mass

(THE W0RKER)

Published every TUESDAY and FRIDAY
-------------by--------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

...... ..t..: .-ihs- muttvr Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, Mass. 
uialer ’he Act of Mareli 3, 1870”

tur muilitig at spėriai rate of postage provided for in Section 110S 
\ei of October 8. 1917, authurized on July 12, 1918’*
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PROTESTAI AR PROPO 
GARDA?

Mūsų bolševikai be abejo 
gerai supranta, kad visi tie 
protestai ^--prieš 
Lietuvos 
popieros. 
surašyti,
netik kad nesiliauja protes
tavę, bet protestuoja kas
kart su didesniu Įnirtimu. 
KodėlNegi dėlto, kad pa
rėkavus mitinguose arba da
vus daugiau darbo žebe
liams! Ju tikslas yra visai 
kitas — propaganda.

J>ažiūrekit tik į tuos pro
testus. Ar daug kur bolše
vikai vieni protestuoja ? Ne. 
Visuomet prisivilioja į talką 
socialistus ir sandariečius. 
Šie pastarieji kaip vieni 
tai}) ir kiti it avinai seka 
paskui bolševikus. Kuomet 
kai kurie tautininkai nenori 
būti jų paklusniais tarnais, 
bolševikai negali .jiems to 
dovanoti. Iki v. kiek tulžies 
išlieja “Laisvė” kiekviena
me savo numery ant “Tėvy
nės,” “Dirvos,” “A. Lietu
vio,” o ypač ant “Vieny
bės. Taip yra įtūžusi, kad 
net pamiršta apkrauti Gri
gaitį savo “mandagiais” 
bolševikiškais ejiitetais.

Taip, protesto mitingai be 
socijalistų ir tautininku ne
turi prasmės žiūrint bolševi
kų akimis. Bolševikai nėra 
tiek kvaili, kad beprasmiai 
rėkautų patys vieni. Visai 
kas kita kuomet sutraukia į 
svetainę menševikuojančių 
ir bolševikuojančių žioplių 
būrį. Koki tai auksinė pro
ga mislojiinti Lietuvos mei
lę ir įskiepyti meilę prie Ru
joj rojaus, sumaišyti šit pur
vais Lietuvos Wasliingtoną 
ir išgarbinti “šventu” Leni
ną ir “šventą budelį Dzier- 
ž-inski!

Ir mulkiai seka paskui 
bolševikus patvs to uenuma- 
nvdami i Sovietu roįu.

ILGIAUSIŲ METŲ!
• • .

Vasario 7-tą dieną suka
ko 30 metų kun.wK. Urba
navičiaus kunigavimo. Apie 
du to laiko trečdaliu jis 
darbavosi mūsų išeivijoj. 
Visur, kur tik buvo, buvo 
visų mylimas ir gerbiamas 
ir paliko labai malonią at
minti. Tie, kurie pažįsta 
kun. Urbanavičių, teisingai 
praminė jį Perfect Gentle- 
man. Nepaprastai malonaus 
būdo ir didelio takto žmo
gus, jis- sugebėjo sugyventi 
net tokioj triukšmingoj pa
rapijoj kaip Brocktono ir 
tai tais laikais, kuomet su
irutė buvo didžiausio laips
nio pasiekusi. Jis yra žmo
gus, kuris nemoka pykti. 
Vieną sykį šio straipsnio 
rašytojui teko jį matyti 
kuomet jis baudė supykti. 
Kitas kun. Urbanavičiaus 
vietoje būtų dešimt sykių 
supykęs, nes buvo tikras 
reikalas tuomet išpildyti tą 
šv. rašto įsakymui, kurs sa
ko: pykit tik nenusidėkit. 
Pas kun. Urbanavičių tas 
bandymas supykti išėjo tik
ras fiaseo. Mat neturi prak
tikos.

Plačiai yra žinomas kun. 
Urbanavičius kaipo klebo
nas, bet dar plačiau yra pa
garsėjęs kaipo Jonas Kmi- 
tas — poetas.

Ilgai, ilgai dar būk su 
mumis, Kun. Jubiliate. Il
giausių ir laimingiausių me
tų linkėja

“D-ko” Rcdakcijc

BOLŠEVISTINĖ PROTES 
TŲ MADA

Prisema pripažinti, kad per paskutinius kelioiiką mėnesių 
“D-kas” buvo gerokai “nublukęs.” Teko girdėti vis daugyn 
ir daugiau nepasitenkinimo balsų iš skaitytojų. Deja, kdai 
ir būti negalėjo, nes p. Gudas, buvęs “D-ko” redaktorius, tu< 
laiku tik savo kūną teatnešdavo Į “D-ko” redakciją, jo gi šie 
la jau buvo metodistų kirkužėje. Dabar nusikratėme p. Gu 
do; kiti žmonės stojo prie “D-ko” vairo. Manome, kad bu. 
neprošalį pasisakius, kokiais keliais naujoji redakcija ketin. 
keliauti ir kokių idealų vedama.

Esame tvirtai Įsitikinę, kad tik Kristaus mokslas tegai 
nurodyti tikrą kelią Į laimę kaip individui, taip ir tautoms u 
viai žmonijai, kad, einant dėsniais Kristaus mokslui priešin 
gaiš, negalima pasekmingai tvarkyti nei šeimos,’ nei organi 
zacijų, nei tautos gyvenimo. Esame taip pat tikri, kad tik 
Katalikų Bažnyčia yra paveldėja ir neklaidinga saugotoja tik
rojo Kristaus mokslo. Todėl visuomet stovėsime ant Petre 
Uolos ir žiūrėsime i gyvenimo įvykius nuo Golgotos. Meilei 
ne neapykantai tarnausime.

Laisva, nepriklausoma Lietuva su sostine Vilniuje — yr. 
mūsų griežtas nusistatymas tautybės žvilgsniu. Remsime tas 
Lietuvos partijas, kurios geriausiai sugebės ginti Lietuvos ne 
priklausomybę kaip nuo išiorinių, taip ir vidujų jos nepriklau
somybės priešų. Nepamiršdami savo bočių šalies, negalime 
taip-gpi pamiršti tos šalies, kurioje gyvename. Daugelis iš mū 
sų nebeketina grįžti Lietuvon. Jų pareiga yra tapti Suv. Vai 
stijų piliečiais ir daugiau dalyvauti visuomeniniame ir politi 
niame gyvenime. Visi privalo būti lojalūs Suv. Valstijoms.

Tarnausime Koperacijos idealui, žodį Koperacija imami 
čia plačiausioj jo prasmėj, kaipo idealą sulyg kurio netik tau 
tos bet ir visa žmonija turės būti pertvarkyta, arba žūti nuo 
latiniose tautų ir luomų kovose. Manome, kad šis pasakymas 
reikalingas platesnio paaiškinimo bent kaikuriems mūsų skai 
tytojams, kurie nėra gerai apsipažinę su koperacijos idėja.

Dabartinėje kapitalistinėje tvarkoje VYRIAUSIAS daly 
k^s yra PELNAS, o ne žmogus, žmonės yra priversti dirbt, 
ne tam, kad visi turėtų, ką valgyti, kuo apsirėdyti, kur gy 
venti, bet tam, kad sulyginamai mažas žmonių skaitlius, kapi
talistai, gautų kuodaugiausia pelno. Dėlei to nelaimingo pe± 
no milijonai žmonių yra žuvę karuose, kiti milijonai skursta ii 
visi mes esame išnaudojami kiek tik galima, nes visi mes esa
me VARTOTOJAI. Kapitalizmas pamina po kojomis teisin
gumą, žmoniškumą ir meilę ir Į jų vietą stato dievaitį NE 
APRYBOTĄ PELNĄ. Garbina ne Dievą, bet Mammoną.

Nuo kapitalizmo jungo neišgelbės mus darbininkų unijos.
Jos yra naudingos, nes apsaugojo darbininkus nuo vergijos, 
iškovojo geresnį atlyginimą už darbą, sutrumpintas darbo va
landas ir t. t. Tečiau kaip kapitalistams taip unijoms pirmoj 

•eilėj rūpi ne kas kitas, kaip tas pats pelnas. Tose varžytinėse 
dėl pelno visuomet laimi kapitalistai. Pakelia darbininkui at
lyginimą, i ei jau kito išėjimo nėra, bet tuoj atsiima savą nuo 
vartotojo. 0 juk visi darbininkai yra vartotojai. Unijos dar 
nesuprato, kad jų tikras priešas yra neryboto pelno priniepas, 
kad organizavimas darbininku i unijas tai tik pusė darbo. Ki
ta darbo pusė, daug svarbesnė už pirmąją yra atėmimas pelno 
nuo kapitalistų ir atidavimas jo tam, kam jis priklauso, t. y7 <1<: 
Vartotojui. Tą atlikti tegali tiktai koperacija, ir tai ramiu 
būdu, be revoliucijos. Tuomet kapitalizmas ’savaimi turės iš
nykti.

Rusijoj bolševikai bandė Įvesti komunizmą. Gražiai jis 
atrodė teorijoj, bet praktikoj pasirodė neįvykdomas. Pirma 
padaryta išimtis ūkininkams, kiek vėliau ir miestams. Pel
nas pasiliko kaip ir buvęs vyriausiu motyvu, persimainė tiktai 
bosai: kapitalistinių bosų vietą užėmė bolševikų biurokratai. 
Kapitalizmas Rusijoj pasiliko, tiktai dabar jis tenai vadinasi 
bolševizmu. Blogiausia gi tai, kad tikri Rusijos emancipato- 
fiai, koperatoriai, yra bolševikų biurokratų varžomi labiau ne- 

. gu buvo seniaus varžomi caro valdininkų, arba kad yra varžomi 
kapitalistų šalyse. X

“D-kas” todėl yra nusistatęs lygiai prieš kapitalizmą 
kaip ir bolševizmą.ir abelnai prieš įsigalėjimą bet katro luomo 
savo naudai ir visų kitų nenaudai. Tiktai vartotojų koperaci- 
joj tėra ekonominis žmonijos išganymas.

. Galutinas koperacijos įsigalėjimas yra ateities idealas. 
Tuo tarpu gyvename kapitalizmo laikais ir priseina skaitytis 
su gyvenimo realybėmis, gintis nuo išnaudojimo. Vienybėje 

t galybė. Toji darbininkų galybė yra unijos. “D-kas” tėmys jų 
—darbuotę ir stengsis kiek galint informuoti savo skaitytojus, jojame, kad visi L. D. S. nariai ateis mums į talką.

čia skaitytojai galės daug pagelbėti Redakcijai, jei laika nuo

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

siusti užuojautą 
kaliniams, 
daugiau.
fu.
kas
pas

IŠKASĖ ŽMOGAUS KAULŲ

Darbininkai, kasdami grio
vį ties Veliuonos upeliu, iš
kasė be galo daug kaulų, 
žmonių kaukuolių ir gelež
galiu. Seni žmonės pasakoja, 

m toje vietoje buvę palai
doti švedai.

tį

Kaimo jaunimas, kurio 
lauguma, dar neturėjo lai
mės mokyklos suole ilgiau 
pasėdėti — jis dar nežino 
savo, tikroj o kelio nei paro
do susirūpinimo ji rasti. Di
delė dauguma sunkiai tepa
skaito spausdintą žodi ir to
dėl knyga jo netraukia. Ta
kiau, dėkui Dievui tolyn, 
dalykai eina geryn. Pati 
jaunoji mūsų karta, kuri 
ankė mūsų nepriklausomos Į 
valstybės įkurtas pradžios1 
mokyklas, jau reiškia savy 
sveikų, mokyklos suole į- 
skiepytų vaisių.

Nors sunkus ekonominis 
krizis varžo ir gražiausias 
jaunimo pastangas, bet jis 
iš mokyklos laikų, knygos 
skanumynų paragavęs, be 
knygos, be laikraščio šian
dien nenurims. Nors tėtė 
ar mama paniurzga biskeli, 
kai sūnus ar dukrelė nedrą
siai paprašo kelių litelių lai
kraščiui užsisakyti, tačiau 
kad ir gailėdaini tokiems 
“nebūtiniems” reikalams, 
bet prisiminę, kad tatai 
daug verčiau kaip papero- 
sams ar saldainiams visgi 
duoda. Ir šiandien, palygi
nus prieškarinius laikus — 
laikraščių į kaimą pareina 
keleriopai daugiau.

Tiesa, pereitais metais, 
tvanki politinė atmosfera 
Lietuvoje paveikė ir į lai
kraščius, kurie vieton tikrą 
kultūrą ir šviesą skleidę — 
skaitytojus maitino nežmo- 

iškais vieni kitų koneveiki
mais, ir tatai kėlė sodiečiui 
tarpe rimto nepasitenkini
mo. Dėl to, jau naujiems 
metams artinantis, vienas 
kitas ėmė teirautis tokio lai
kraščio, kurs “mažiau po
litikuoja.” Pradedant 1927 
metus labai populiarus pa
sidarė atgimęs, prieš karą 
ėjęs iš Seinų savaitraštis 
“Šaltinis.” Žinoma, gra
žus, turiningas Seinų “šal
tinis” jau anais laikąsi bu
vo labiausiai išsiplatinęs 
laikraštis Lietuvoje; jo my
lėtojui ir prietelių dar daug 
ir šiandien rastum kaimie
čių tarpe. Galima neapsi
rikti, kad i r‘šiandien, jei 
tuo keliu jis eis — susilauks 
nemažo skaičiaus jaunų ir 
senų neatskiriamų prietelių 
sodiečių tarjie.

Su knygomis daug sun
kiau. Prieš karą Įtaisyti, 
daugumoje parapijų bažny
čios knygynai — šiandien 
baigia savo dienas, nes nėra 
kas juos atnaujina, papildo 
naujais, lietuviškos knygos, 
tomais. Aš žinau, kaip mū
sų parapijos bažnytinis 
knygynas, vieno pat ri jot o 
kunigo lėšomis, buvo Įkur-. 
tas. Apie tris šimtus to
mų knygų, gražiais, stip
riais apdarais puošė didokos 
spintos lentynas. Jų tarpe 
visi gerinusi ir rimčiausi A- 
merikos leidiniai. O šian
dien... Vos keliolika nu
valkiotų menkesnės vertes 
knygų besivarto lentynoje. 
Čia kalta prasta tvarka, 
menka Priežiūra ir; žmūfitų

didelis, nedovanotinas ne
sąžiningumas. Dar nesenai 
pastebėjau tai pas vieną tai 
pas kitą, minėtos bibliotekos 
knygų besimėtant gryčioje 
ant suolų. O dešimtys jau
nuolių ieško, klausinėja 
knygos, kad patenkinus tą 
didelį dvasios alkį kurs- ky
la dėl stokos knygų. Prie 
pradžios mokyklų yra susi
darę nors nežymūs knygy
nėliai, tačiau jų knygomis 
[mažai kas gali naudotis, nes 
knygos neapdarytos, ir jų 
retai kam duoda skaityti, o 
kurie mokytojai leidžia kny
gomis naudotis — tai tų 
mokyklų knygos baigia su- - 
plyšti.

Knygų jaunuomenė trokš
ta — o dėl to mažai kas te
sirūpina. Dabar knygos Lie
tuvoje brangios, o pinigų * 
kaip tik maža. Tik tie 
džiaugiasi, kuriems artimie
ji ir draugai kaikada pri-

Bet 
vietoje gerų kny- 
ir šlamšto, sielos 

t
modernūs laikai, 

modernėja ir sodžius. Nors 
spaudžia kasdieniai rūpes
čiai dėl nederliaus, stokos 
duonelės ir pinigų — bet ta
tai nė kiek netrukdo pasva
joti apie šio amžiaus nauja- 
nybes, kaip štai ir radio. 
Vieni, — jaunesnieji žino
ma — seilę varvėdami sva
joja kaip čia įsitaisius radio 
priimtuvą — kiti jau di Di
dinasi patys radio aparatus 
ir tempia ant stogui vielas f
—antenas, lštikro, kam ne
būt malonu savo kambary * 
išgirsti koncertą, paskaitą 
ar kokią įdomią naujieną. 
Sodžius dešimtimis ir šim
tais kilometrų nuo sostinės 
ir didespių miestų atskirtas 
—stingsta iš nuobodulio ru
dens ir žiemos metu. Nėra 
provincijos miesteliuos nei 
kinų nei kitokių pramogų, 
ir tik lieka vienintelė šviesi - 
kibirkštėlė , tikras sodiečio 
palinksmintojas 
jas laikraštis, 
kraštis. esant 
susisiekimui — 
klojasi ir kaimiečiai pas
kiausias naujienas, dažnai, 
greičiau išgirsta iš lūpų nei 
iŠ laikraščio. O radio? Ila- 
dio gali tau čia. kamluiry, 
pasakvti. kas šiandien de
das plačiam pasauly, kas 
ruošiama šį vakarą, koks 
gali būti ryto oras.

Prieš ką6' 
išvada- 
jungo. 

Išro- 
margo 
išsky-

Bolševikams netinka 
kramentai — meilės ženk
lai; netinka švęstas vanduo, 
sąžinės tyrimo ženklas. Jie 
garbina raudoną skudurą — 
kraugerystės emblemą. Vie
versio ir liijenos apetitai la
bai skiriasi.

Anuomet tilpo korespon
dencija bolševikų lape, kad 
tūlo bolševiko šuva staugia, 
kuomet 
skamba, 
me: jo
“Laisvėje.

bažnyčios varpas 
šuva staugia kie- 

gi bosas staugia

laiko parašys “D-kui” apie darbo sąlygas ir unijų veikimą į- 
vairiose Lietuvių apgyventose kolonijose.

Ligšiol “D-kas” buvo gal perdaug sausas: žinios, politi
ka, editorijalai, tikybos skyrius, korespondencijos... tai bene 
ir viskas. Kaip tik suorganizuosime-«avo bendradarbius, įve
sime dar dailiosios literatūros, mokslo, humoristikos ir higi- 
jėnos, skyrius, čia kviečiame į talką visus turinčius gabią 
plunksną.

Praeitame L. D. S. seime buvo nutarta įvesti “D-ke” klau
simų ir atsakymų skyrių, bet ligšiol nieko nepadaryta. Da
bar siųskite klausimus. Atsakymą gausite.

“D-kaš” kritikos nebijo. Jis jos laukia. Jei kam nepa
tinka kas nors ar “D-ko” turiny ar formoje, rašykit drąsiai į 
Redakciją. * Jei kritika bus rimta, laiškas tūps “D-ke” be re
dakcijos pastabos. Juo aštresnė ir teisingesnė kritika, juo la
biau ji mums patiks. Reikalaujame tik pasirašyti savo tikrą 
pavardę. Nekenčiame tik pakampinės kritikos, nes yra tai 
rodymas špygos kišenėje.

“D-kas” yra vienintęlįs Iptalikiškas Lietuvių laikraštis 
Naujoj Anglijoj. Taigi tikimės užuojautos ir paramos ypač ii 

Neabe-Naujos Anglijos kaip inteligentų, taip ir darbininkų.

įvykus valdžios pervers
mui Lietuvoj, iš laisvama
nių stovyklos pasipylė de
vynios galybės visokių-viso- 
kiausių protestų. Tą proce
sijų, 
kai.
siais, ilgais veidais timpina 
socijaldemokratai. Dešinių 
jį jų sparną sudaro Grigai
čio menševikai. Gi jų už 
pakaly maišosi nereguliari 
armija visokių baši-buzukų 
keleiviečių, sanda liečiu, dir 
viečių, vienybiečių ir spie 
čiai visokių spiečių. Kas tik 
gyvas, kas tik turi burnoj 
liežiuvį, švarų, ar nešvarų 
— daugiausia nešvarų—vi
sa ta juodmarge laisvama
nių kaimenė kuosmarkiau 
šia protestuoja.
Ugi prieš Lietuvos 
vinių nuo bolševikų

Įdomus reiškinys, 
dytų, kad visi tie 
plauko laisvamaniai,
rus bolševikus, yra lietu
viai. Taip bent jie sako
si. Ir dar kokie, girdi, lie
tuviai. Lietuvybės specija- 
listai, kuriems vieniems ten
ka nešioti patrijotizmo pa
tentas. Ir tie lietuvybės spė
ri j alistai, tie patentuoti pa- 
trijotai kruvinoms ašaroms 
verkia, kad bolševikams ne
pavyko užgrobti Lietuvą. 
Skaitydamas jų protestus, 
žmogus kelis sykius patri
ni akis, kad įsitikrinus, ar 
čia ne koks baisus sapnas, 
kurs tikrenybėj juk negali
mas įykti. Deja, čia ne sap
nas. čia tik kartus gyveni
mo faktas ir drauge įrody
mas, l$aii bolševikai ir 

vainaniai yra tos pač
mynos nariai, kad bolševiz
mas yra laisvamanybes žy- 
dinys bei augŠčiausias tiks- 
as. Taip ištikrųjų išeina, 

nes kitaip negalima supras- 
i to solidaraus, bendro 

’ronto. kurį laisvamanija, 
)ol še v i k a m s vadovau j ant,
sudaro prieš Lietuvos gero
vę.

Bet jie sako ir sakys, kad 
mes, girdi, ginamės nuo 
klerikalizmo. Aha! Štai 
kur šuva pakastas. Reiškia, 
klerikalizmas tai toji raudo
noji skraistė, kurią jūs, po
nai, kaip buliai puolate, 
žinią taip apjakote, kad jau 
ižmą taip apjakote, kad jau 
ir spalvų nebepažįstate. Ne 
klerikalizmas, tik bolševiz
mas nešioja raudoną skrais
tę. Taigi užuot ješkoję sa
vo vaizduotėj išsvajoto prie
šo. kreipkite domesio Į realų 
priešą bolševizmą ir prieš jį 
protestuokite.

Lietuvoj perversmą pada
rė ne klerikalai, o armija, 
kuri juk nėra klerikališka, 
tik tautiškai nusistačiusi, ir 
padarė tą žygį tik tuomet, 
kai jau kitos išeities nebe
buvo.

Taigi neprotestuokite vien 
tik dėlto, kad tokia dabar 
bolševistinė mada, bet svei
kai pagalvokite, ar ‘jums 
verčiau j netcjika džiaugusi 
kad arini jaišgelĮtejo Lietuj 

vą, o drauge su ja ir jūsų, 
vienminčių kailį,

iVisi į darbą!
>

■
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uusil- 
gaivi-

i.!'

Penktadienis, Vasario 11 d., 1927

Britanijos jūreiviai kely i Kini
ją eina Portsmouth’o gatvėmis, iš 
kur jie sės i laivus ir plauks Ki
ni j on. Ši scena vaizduoja pasku
tinio karo laikus.

KAME PRIEŽASTIS
Netrukus įvyks Naujos 

Anglijos Lietuvių Katalikų 
Seimas, — paskiaus suks 
Chieagoje kitas Amerikos 
Lietuvių Kataliku susivažia
vimas. Į dienotvarkę į- 
traukti begalo opūs klausi
niai: organizacijų, spaudos, 
bendro fronto klausimai. 
Kaip tie klausimai bus ri
šami ateitis paiodis, — bet 
dabar kol 
neįvy ko, kol 
tose galvose smegenys dirba 
ir rūpinasi kuogeriausiai 
ankščiau paminėtus klausi
mus išrišti, — pravartu yra 
ir paprastiems niiruoliains 
padaryti savo pastabas... 
Patiks ar nepatiks, — tas 
nesvarbu:—svarbu, kad vir
šūnės viską žinoti],. .

Gražus ir Šakotas Amcri- 
’ kos Lietuvių Katalikui vei

kimo medis. štai spauda. 
Štai vėl organizacijos Dar
bininkų, Vyčių, Susivieniji
mo, Giedrininką, —- ten vėl 
besikurianti Bernaičiu Ko
legija, klestėjanti Mergai- 
čių Akademija, veiklios Vie
nuolijos. skaitlingos parapi
jos ir mokyklos. Atrodo, 
kad viskas kuopuikiausiai 
klojasi... Ir tikrumoje, kiek
vienas doras lietuvis visus 
tuos gražius darbus išvydęs, 
džiaugiasi. Tač-iaus, kaip 
kad kiekvienas žmogaus dar
bas neturi visiško tobulumo, 
taip lygiai ir Amerikos Lie
tuvių Katalikui dabartinis 
veikimas neišvengia trūku
mų. Aukštai įvertindamas 
pirm to padėtąjį mūsų vei
kėjų triūsą. — didžiai irgi 
įkainuodamas dabarties Lai
ku rili mūsų vadi] pastangas, 
bešališkumu vaduodamasis 
negaliu nekreipti domesio i 
pasitaikomus trūkumus, ku
riuos besiartinantieji Susi
važiavimai susirūpino pra

sunkti trūkumus 
jei ji] priežastvs 
ir įieprašalintos. 
ir verčia vieša.i 

kai kurias pasla-

šai int i. 
prašalint i. 
nesušoktos 
Tas mane 
pa reikšti 
bu. s.

Ir iaip:

D A H B I K 1 K K A S
M. Gustaitis

BASANAVIČIUS IR “AUŠRA”

I

I

būdu atsiekiamas
d r a s f r o n t a s , — 
pusios organizacijos 
iuųuos, klėstėjančios draugi
jos di ruki i \ liejamos: — 
si atsiekia bendrą tikslą.

Ar tai Į) irgi gyvenime pa
sirodo, kaip teorijoje skam
ba / Aišku, 
priežatis /

susivažiavimai 
dar vien rim-

1 ) Amerikos Lie- 
1 u v iai Katalikui turi begu 
1<> graži] savo veikimo su
tvarkymą. Yra įkurta J. 
L. II. K. J-'/ th i ih i ja, kuri 
skaitosi kataliku veikimo 
('•litru. Federacijos užduo
to suderinti visu organizaci
jų ir jų skyrių veikimą. Tuo

kad ne. Kame
1 ’anagrinėkime. 

Federacijos užduot ė surišti 
visą kataliku veikimą hen
ri r a n I r o n tau. Bet kaip 
Federacija gali kitas orga
nizacijas surišti, jei jinai 
pati iškrikusi/ Jos valdy
bos nariai, kad ir rimti 
žmonės, kad ir veiklūs vy
rai. kati ir geros širdies as
menys iškrikę kiekvienas 
sau, užimti pašaliniais svar
biais reikalais. — trumpai 
tariant, neturi nei laiko, nei 
galimybės užsiimti tiesiogi
niais Federacijos reikalais 
taip, kaip priderėti]. Fede
racijos atsiliepimai spaudo
je talpinami nėra blogi, bet 
jie nepasiekia to. ką priva
lo ]>asiekti Katalikų Veiki
mo Centras.

Taigi, kad Fcderaci.j\i bū
ti] ne vien teorijoje, bi ir 

 

gyvenime Kataliku veikihio 
centru — .joje privalo susi
burti rimčiausi mūši] veikė
jai ir .jie privalo Federaci
joje vien darbuotis. — ir lie 
pripuolamai, bet nuolatos. 
Jei pat i Federacijos Valdy
ba. negalėti] susidaryti iš to
kios rūšies asmenį], tai tilo 
atveju Federacija ] iri valo 
pasirūpinti užlaikyti bent 3 
“ izaf ari us” nuolatos
v< i k i a nčius. N esi baugi tiki
me. kad pasidarytu išlai
du, nes kiekvienas ‘‘organi
zatorius” nusimanąs veiki
me ir sąžiningai savo už
duoto atlikdamas lengvai 
pelnytą atlyginimą. Girdi
mi skundai, kad draugijos 
nesumoka privalomo mokes
čio Federacijai po Jc. nuo 
nario, -— rūgojama, kad Fe- 
deracjjai mažai reiškiama 
pritarimo. Atleiskite. Ger
biamieji .joj kam 
sakymas nepatiks, 
viešai pareiškiu, 
"nieko/ nedarymą”
••cnt < > 
deraci ja 

!bll
na
mo . bet dolerį.. .

2) Veik visos organizaci
jos skelbia kasmet vajus. Vi-I

>

:♦

laužiasi iš vienos fazės i kitą. 
Įvairūs veiksniai, sudari da- 
apistovas. Bet taip pat m* 
ir vieno kito žmogaus įtakin- 
us. kuris nujautęs to laiko 
■s jos paslaptis, lenkia vie

vajai skelbiami, 
n e v v k i n a m i. Cen-

nors pa- 
bet aš 

kad UŽ 
ir vieno

nesinori mokėti, Ee- 
pagel bedama dar- 

organizaci joms jų veiki- 
gautu ne centą atlygini-

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

Kiekvienas lietuvis-turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiek vienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj.
AITE LIETUVI V TAUTOS VEIKĖJUS 

YltA IŠLEISTAS l’L’JKIS VEIKALAS VAPENAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay South Boston, Mass.

f

J
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si tie vajai mūsą spaudoje 
plačiai skelbiami. Atrodo, 
kad išgarsinimas yra kuo- 
puikiausias. Tuo tarpu pa
sekmės ncperdideliausios. 
Kame priežastis / Mano ma
nymu pagrindinė priežastis 
menku pasekmių yra tame, 
kad 
bet
tro Valdybos savo organuo
se rašinėja straipsnius, tal
pina garsinimus, kuriuos ne 
visi teskaito ir kurie ne vi
sus suindomina bei pažadi
na. Tos visos pastangos, tai 
lig balsas šaukiančio tyruo
se arba pupos į sieną beria
mos. Mat. žmonės sužadin
ti vien spauda sunku, — 
spauda tik tuomet daro į- 
tekmę, jei gyvas žodis spau
doj garsinamus obalsius pa
antrina. Tat ir pasirodo, 
kad Federacijos “organiza
torių“ darbas šiame atve.ju- 
je yra begalo didelės reikš
mės. ‘‘Organizatorius’’ pa
buvęs savaite laiko tūloje 
kolonijoje daugiau padary
ti] negu visu metu sausas 
garsinimas. Federacijos ‘or
ganizatoriai “ atgaivinti] ko
lonijoje sustingusi veikimą 
ir nutiesti] tolimesniam vei
kimui takus. Tilo būdu ir 
vajai būti] daug pasekmin- 
gesni.

3) 'Tolimesnė mūsą klai
da veikime — SIAURAS 
PAŽVELGIMAS. Mes ski
riamės i rytiečius, peimsil- 
vanicčius, vakariečius... į 
kainuojanie žmones sulig 
savo simpatiją, bet ne su
lig ją tikros vertės... šali
name nuo savęs tuos, kurie 
norėti] su mumis sudalinan
ti... Tuo tarpu gražus su
manymas, geras veikimas 
visados y ra vertas parėmi
mo neatsižvelgiant į asmenį 
kuriam tie darbai priklau
so. Besi vaduodami siaurais 
pažvelgimais į organizaciją 
('cntro Valdybas renkame 
tuos, kurie “mums“ pa
tinka. . . Artimiausia to pa
sekmė — tai pasireiškian
čios ('cnt ro Valdybų klai
dos. betvarkė, kiti] nepaisy
mą).. . Gal ne visos Cen 
tro Vaidelius tokios, bet kad 
panašiu yra. tai neginčija
mas faktas. Aš pats tatai 
patyriau. turėdamas reika-la 
su tūla rimta “atgimusia” 
mūsų organizaciją. Kuomet 

i sužinojau, kad toji organi
zacija atgimė džiaiigiads. 
bc( ilgai netrukus užsivy- 
liau.. . Klaipinus vieną žv 
gi sii tolu svarbiu reikalu, 

atsakymo 
i pinos antrą 
I nei cipt. 
' ‘‘atgimusi"

meniniame veikime ne ‘cha
mizmo” keliais vaikščioja
ma, bet punktualumo, man
dagumo, atsižvelgimo... Kas 
tam kaltas, kad tokie vyrai 
patenka į Valdybas/ Alės 
patys, per tai, kad vaduo
jamos asmeniškumais. Toji 
silpnybė vos tik pasirodo 
mūsą tarpe, Maigi patogus 
laikas, kad jai užkirsti ke
lią. I atsakoiningas vietas 
mūši] organizacinio veikimo 
skirkime nusimanančius vy
rus, bet ne “mums'’ patin
kamus. į

4} Spauda mūsą gan skai
tlinga ir rimta. Vieno tik 
mums trūksta, — tai siste- 
matiiigo, organizuoto spau
dos platininio. Kiekviena ko 
lonija privalo turėti “Spau
dos" draugijėles, kurios už-Į 
siimti] .jos platinimu. Tuo 
tarpu ligšiol mes prie spau
dos atsinešdavoine lig kad 
pamote atsineša prie poduk- 
tės... Jei mes lygiai uoliai 
platintume Katalikui spau
dą. kaip kad socialistai pla
tina savo, tai esu tikras, kad 
mūsų laikraščiu tiražas bū
tą trumpame laike padvigu
bintas. "Spaudos” draugi
jėlės tame daug pagelbėti].

šiuo žygiu pareiškiu tik 
tiek. Man atrodo, kad tais 
klausimais verta susidomė
ti. nes jie nurodo pagrindi
nę priežastį dabartiniu mū
sų nepasisekimu ir trūku
mu.

Tautą istorijoje yra momentu, kada ją 
gy venimas 
Tatai iššaukia 
mi tam tikras 
mažiau sveria 
gumas, žmoga 
dvasią. įžvelgi
šąją nuomone ir duoda jai liaują kryptį. 
Vienas i-- tokiu Apvaizdos vyru mūsų bintai 
via J. Basanavičius. Tai aiškiausiai pasi
reiškė tą laikotarpį, kai Lietuva spaudos 
draudimo metu gyveno gyvybės ir mirties 
krizį. Jai iu<> metu išganymo kelią tautai 
rodė "Aušra.“ kurią, kiti] šviesuoliu pade
damas. įžiebė Basanavičius, o per ją ugdė 
ir bendrino mūsų visuomenę. "Aušra” taip 
via susijimi su savo kūrėju, kad norint apie 
ją kalbėti, negalima ir jos pirmojo redakto
riaus aplenkti. * ''** r

U

I.

iŠ tevęi .Jurgio ir Mari- 
Basanavieiu — lietuviu 

mokslo gavo pas so-

1?/įmanias

ŠIŲ LAIKŲ INKVIZITO 
RIUS

“Gerbiamieji:—
Tie penki ‘Darbininko’ 

numeriai, kuriuose tilpo 
straipsni net S kartus per- 
zitorius' buvo be galo svar
bus. Net ir raudoninusieji 
‘rojaus’ garbintojai pradėjo 
ataušti. Man 
straipsni net S 1 
skaityti kitiems, 
domavo ir tuos 
ko” numerius g;
šau ir daugiau tam jmnašią 
st laipsnių talpinti.

Alb. Melinienė.”

prisiėjo tą 
kiltus per-
Visi juo in- 
“ Darbiniu 

įaudė. Pra-

J. Basanavičius gimė 1851 iii. lapkričio 
2:> 3d. Ožkabalių kaime. Bartninkų valse., 
Vilkaviškio apskr.. 
jenos Birštoniutės 
ūkininku. I 'radžiu
džiaus "daraktorių.” paskui, išėjęs Bart
ninkų ir Lukšiu pradžios mokyki;], stojo į 
Mariampolės gimnaziją, kurią baigė 1873 
m. sidabro medaliu. 'Tais pačiais metais sto
jo į Maskvos universitetą, istorijos—filolo
gijos skyrių, čia profesorių Keršo, Fortu- 
natovo ir k. paskaitos apie lietuviu kalbos 
sėmimą bei gražumą, apie lietuviui tautos 
garbingą praeitį J. Basanavičiui padare į- 
takos visam amžiui. Vis dėlto, išklausęs ta
me fakultete 2 semestru, perėjo į medicinos 
skyrių, kurį baigė 1879 metais. '—sA

1872 m. pasibaigus rusą—turki] karui 
[Maskva įgijo bulgaru simpatijos, tad ne ma
ža jaunimo atvyko čionai studentauti. Už
simezgė santykiai su mūsiškiai. 1879 m. 
bulgarai atgavę savo nepriklausomybę ir 
pritrūkę valsty biniam kūry bos darbui inte
ligentišku pajėgi], kvietė iš užsienio., pir
miausia iš sau draugingos Rusijos, ištikimi] 
vyri]. Tarp kitu gavo pakvietimą ir J. Ba
sanavičius. Nors jisai buvo paliktas prie 
universiteto tobulintis savo specialybės 
moksle, o gal ir profesūrai pasiruošti, bet 
dėl silpnos sveikatos ir lėšų sunkumo priėmė 
pakvietimą, nes ten Bulgarijoj ir klimatas 
ir sąlygos buvo patogesnės. Tu pat 1879 m. 
rudenį vy ksta į Bulgariją ir apima skiriamą 
jam Lom Belankos departamento vyresnio
jo gydy tojo v ietą.

! Rusai, pirma padėję bulgarams iškovoti 
ncpriklausomv bę. netrukus pradėjo rusini- 
iuo darb;]. kurį p<> 1881 metu dar labiau su
stiprino darydami įtakos visam naujos'vai 
stybč-s sutvarkymui, net kėsinosi ant kon
stitucijos. Dėl tos priežasties daug kam iš 

Įsv et imtaučią teko apleisti Bulgariją. 1882 
m. pavasari apleido ir J. Basanavičius. Ap 
lankęs Serbiją. Kroatiją ir Austriją, pa
siekė Vieną ir čia apsistojo medicinos stu
dijuoti. Be to. jis dar tyrinėjo Balkanų 
tautu istoriją ir archeologiją. Tame laiko
tarpy. aplankęs (’ekoslovaku sostinę l’rahą. 
susipažino su ją veikėjais, sekė jų atgimimo 
eigą, rinko medžiagą Traku gimines 
nušviesti. Tim tikslu aplankė dar 
I’eŠtą. Leipcigą. Berlyną ir kitus 
niosios Europos centrus.

Tim tarpu rašinėdavo tautiškai —
į ko turinio straipsnius į Maž. Lietuvos 
nančius ," Naująjį Keleivį“ ir "Lietuviška 
( eitiingą.“ Jo straipsniai drauge su .L 
Saiiefeino raštais suteikdavo lietuviškos dva
sios tiems laikraščiams, tarnavusiems vei
kiau prūsu valdžiai, negu lietuviu tautai.

• Prahoje Imdamas, J. Basanavičius su
redagavo pirmąjį "Aušros“ numerį, kuris 
išėjo 1883 m. balandžio mėli. 1885 m. Išleido 
’l ilžėjc atskiromis knygelėmis Šias savo siu 

plijas: "
mėlis.“ 
ž i pone.’

Tim
- rusu
Basanavičius 1881 m. vasarą vėl grįžta į Bul
gariją. priima gydytojo vietą Elenoje, Bal-

/L

kam] kainuosią liet sekančiais 1885 in. per-* 
sikelia atgal į Loni-I’olanką. Kyla karas: 
tarp serbą ir bulgaru. Ligoninė pilna SU- 
žeistąją. Pasirodo beriamoji šiltine. Ja 
suserga Basanavičius, ir v os ne-vos pagyja*” 
Bet štai kita nelaimė: vienas tebegydomas 
pamišusio proto bulgaras nakčia ateina ir 
įrašo atlankyti jo sergančia sešerį. Kelyje 

išsitraukia revolverį ir dviem šūviais sužei
džia savo gydy toją. Viena knlipka Įstrigo 
peč-iuosna. antra pervėrė kairiąją rankų, 
'l asai smūgis kloste sukrėtė visą organizmą, 
įvarė sunkiai pagydoma dirksniu ligą — 
neurasteniją. Prie to prisidėjo dar 1889 m. 
jo žmonos. Gabrielės Eleonoros Molil Basa
navičienės. mirtis. Tai visa liek pakirto 
sveikai;], kad jis ilgą laiką negalėjo rašto 
darbu iunis. 1893 m. rudeni persikėlė į 
Juodųjų mariu pakrantėje esantį Varnos 
miestą. Čia išbuvo iki 1905 m. rusu revoliu
cijos. Dabar po 25 metu bastyniosi po sve
timas šalis ir tarnavimo svetimiems. po var
gi] ir sielvartu pagaliau gavo laimingai su
grįžti į Lietuvą.

'Tu<» metu visi] laukta didelių pervers
mą. Tarytum kokia dvasios galy bė- slaptin
gais sparnais kurstė senu ir .jauni] širdis į 
darbą ir kovą. Basanavičius visi] dėmesį 
traukė ir .jaudino. J is buvo centras Vilniui, 
o \ dilius visai Lietuvai. Kilus autonomijų 
klausimui ir lieluv iai suskato. Lapkričio 15 
d. (1905) Basanavičius drauge su I). Mali
nausku. kun. Ambrozevič-ium ir M. Silves
travičium tautos vardu įteikia memorandu
mą rusu valdžiai, reikalaudami autonomi
jos. Tuo remdamies sušaukia Vilniun Lie
tuvos Seimą, kuris i v y ko gruodžio 4 d. To 
Seimo reikšmė didelė --- .jis politiniam lie
tuviu sąjūdžiui davė nauja kryptį — iškėlė 
savos valsty bės idealu.

Kitu 1906 m. vasarą Basanavičius suma
no ir drauge su kitais visuomenės vyrais su
daro "Sąjungą grąžinti lietuviškajai kalbai 
teises Lietuvos bažnyčiose.’’ rašo .jai pro
gramą ir faktais motyvuotą raštą įteikia 
dvasinėj Vilniaus valdžiai, To žygio pasėka 
praplėsta lietuviu teisės Vilniaus seminari
joje ir sulenkintose parapijose. 1907 m. ji
sai steigia dar prieš "Aušrą“ (1882) Prū
duose sumanytą ir kurstyta "Mokslo Drau
giją. kuriai sėkmingai vadovauja. Tot 
Draugi jos gausim kny gy nas. niiiziejus ir žur 
nalas "Lietuviu Tauta“ taip pat Basanavi 
č-iaiis sudaryti, palaikomi ir saugojami nu< 
okupantą.

Be aukščiau minėtąją Basanavičiau 
rištu dar negalima nutylėti jo tautosaka 
rinkiniu, būtom : "(Ižkabaliu dainos” — di 
tomai. " Liet uv iškod pasakos“ mitologišk 
turinio — du tomai.
į vairios 
bei 
gn

į >asak< >s
“ Lietuviškos pasako 

I tomai ir "iš gyvenimo vėli' 
velniu“— 1 tomas. 1 r daugy bū mokslii 
publicistikos si laipsniu.

II.

senovei
Bilda

v idnri

isloiiš
ei

Auloriiis straipsnio "siu 
laiku inkvizi1<>rius’’ pažadė
jo dar vieną svarbi] straips 
nį prisiųsti ‘‘Darbininkui.” 
Tčmv kitę!negauni). Krei- 

ir trečią karta 
Kur gi toji 

organizacija ?
(lai ant Marso nutūpė > Ne.

jinai "gy v iioja.” bet v ar 
gas, kad jos \ aldyboje ne
paisančiu vyru ’ atsirado. 
Taigi pasirodo, kad visuo-

t 1
“Beskaitydami gerus raš

tus žmonės, biLs susipratę 
katalikai. g(*ri tėvynės sūnūs, 
kurie savo tėvynės meilę pa 

ne žodžiais bet dar- 
i Pro/. DrAA. Maliaus-

( .

lodo ll< 
bais."< 
kis)

L

\pie a! radimą Lietuvoje rašy to ak 
‘Žirgas ir vaikas.“ ir ‘‘Žipoiias bei

tarpu Bulgarijos politika pasikeitė 
Įtaka atslūgo, (lavos pakvietimą.

■ir**

Pirma-is lietuviu kalba laikraštis bliv 
l’ričkaiis Kelkio, pradėtas leisti 1832 meta ' 
ir ėjęs ligi Didžm.io karo Karaliaučiuje, va 
cil: " \ as> da ri imi i a Įm E ca mft 1/jos i>rapl< 
limimi liii'Įi žada /r į ><t • n> n a. šis menes
liukas, be religijos turinio duodavo dar ki< 
žiiiiii iš 1‘rūsii lietuviu gvvcnimo. kartais 
iš politikos.

Didžiojoj Lietuvoj periodinio rašto n 
kalą tuo metu vadavo Laury no Ivinskio h 
d/iamas “ Mctskait liuF’ mm 1846 ligi 18' 
m., kuriame Š.-dia paprastu kalendoriaus 
imi bei patarimą būdavo eilių ir straipsi) 
įvairaus lininio: apie Lietuvos praeitį, lt 
mlogi ją. tautos šiai išlika, bibliografiją..

Tuo pat laikotarpiu Žemaičiuose galv< 
ii apie laikraštį liaudžiai: 1856 m. L. Ivi) 
kis mano leisti savailiui "Aitvarą,” vy 
V alančius 1859 m. padavė prašymą dėl 1 
kraščio. kuriam redaktorių buvo nužiurę 
Mikalojų Akelaitį, b'1 leidimo negavus: 
many nias dingo.

Antras tad iš <• 
buv o 
r / *. ” 
m. J 
mus.
kimus Pi ilsu vyriausybei, su tautos ideal 
meko bendra neturėjo, juoba, kad ir | 
redaktorius jos ateities nenujautė.

(Bus daugiau)
• ( I

• ■ ** 11 ę 111 v i - k a < I a i k i*< v 
Driekaus Kuršaičio >avaltinis 
ėjęs Karaliaučiuje nuo 1849 ligi lt 
k. tiksliai \y kindamas v aidžios įsa 
'lengė'-i išlaikyti krašto lietuvius i
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Aitis

šiaip jau biznierių. Valio kun. 
Jonas!

dar
bini 
Baž-Gerai vaidino

Sausio 2!) <1. vietos dailės 
gėjai pastatė veikalą “

DARBININKAS

I'
T
į

t-

“il<e- 
ivai-

i pa- 
kuo- 
kun.

mūsą 
gabumams iš-

ir išleisti kuopos smulkią 
žinią “bulletin” Įieriodini lai
kraštuką. kuri redaguos J. Ala.- 
žiiįjdT’rr Adelė Žilmriutė. Nau
ją nariu vajaus reikale dau
giausiai darbuojasi jaunas ir 
energingas mūsą veikėjas gerb. 
kun. A’. J. Kazlauskas ir vytis 
Kazys Sakalauskas. Reikia pa
žymėti. kad šįmet vajaus dar
buotė vyksta gerinus nei visais 
praeitais metais.

Sportas
. je dalia r sezonas 

Bali” ir “Bo\v|ing.
Al i uotuose žaisluose 

llart-

Parengimai "
Sausio 9 d. artisto Justo Ku

dirkos ir Vyčių choro vad. muz. 
Aleksiui Įvyko gražus koncer
tas. Vasario 20 d. tas pats cho
ras parap. naudai statys dvie
ju aktu gražią operetę “Apkal
bos ir Alode.”

t-
r-

K

•y-

*y

Pradedant naujus 1927 me- 
s, čia trisdešimts penkiose 

lietuviu kataliką draugijose 
naujai išrinktos valdybos užė
mė vietas. Daug kas yra gero 
veikiama ir nemaža žadama, 
bet kažkodėl jionai draugiją 
raštininkai apie Įvairiu įvykius 
labai retai “Darbininke” pa
tiekia žinią.

Jaunimas — Vyčiai

Po šeiminiu darbą šios orga
nizacijos veikėjai ilgokai
josi,” bet po Naują Metą 
rus judėjimas vėl žymiai 
didėjo. Ačiū Vyčiu 7-tos 
pos Dvasios Vadui gerb. 
Juozui J. Valantiojui. i 
jaunimas, savo 
mėginti turi geriausias aplin
kybes. Tam tikslui yra gražiai 
įtaisytas penkių kambariu 
kliubnamis. knygynas, pianas, 
gramofonas, radio. bobą stalas 
ir daugel kitokią žaismių ku
riais jaunimas Įdomauja. 1927 
metams Vyčiu 7-tos kuopos 
valdyba išrinkta iš sekančią 
asmenų: gerb. kun. J. 3. Valau- 
tiejus — Dvasios Vadas. Muzi
kas A. Aleksis — pi mm Petras 
Lazauskas — 1 vice-pirm.. A- 
delė Liutkintė — 2 vice-pirm.. 
Marcelė Andrikiutė — prot. 
rast., p-n i S. Sapranienė — ka
sininkė. Ona Juodsnukiutė —- 
fin. rast.. -Jonas Mažeika. Elė 
Stadalnikaitė, Vera Mažeikai
tė ir Antanas Zubras — kasos 
glob.. p-nai -J. Sorvilienė ir Jo
nas Vaitukaitis — tvarkdariai. 
Jurgis Jasinskas ir Vladas 
Sauris — kliubo ir biznio pri
žiūrėtojai. gerb. kun. V. J. Ka
zlauskas, Adelė Žilmriutė. Juo
zas Mažeika ir Julija Bara
nauskaitė — literatinė bei su
manymu komisija. Sausio 30 
d. mėnesiniam suvirinkime nu
tarta Įsteigti “klausimą dėžu-

Penktadienis Vasario lt n., 1927
■

tuviu dvasioje ir pratina 
kilotis lietuviu tarpt* ir 
naudingais ir ištikimais 
nvčiai ir Tėvynei.

Pabaigoje vielos geidi.

yra užkviesti šie: Lie
tuvos Įgaliotinis K. Bizauskas^ 
kun. P. Mockus. I)r. .J. Bučnis. 
Dr. A. Bučnis, Adv. Laukaitis 
ir adv. N. Rastenis.

Taipgi dainuos Šv. Alfonso 
parapijos koras. P. Grajauskui 
vadovaujant ir solistės ir so
listai.

Pragaro prieangis

Kaip visur taip Ncr\voode 
bolševikai žada rojų, bet tei
kia praganj. Rusijoj jau Įvedč 
pragarą, Norwoode to negali 
padaryti, užtat čia runija pra
garo prieangi. Tas prieangis 
yra ant St. George Avė ir pa
prastai lietuvių yra vadinamas 
bolševikų svetaine. Per šešias 
dienas savaitėje bolševikai pra
leidžia savo laiką gana nekal
tai, gal garbina “šv.” Leniną, 
gal studijuoja Dzieržinskio bio
grafiją, gal džiaugiasi iš pro- 
hibicijos. Tiek to, ką jie ten 
veikia per šešias dienas. Tai 
jau pačių “draugu” dalykas. 
-Jei jiems patiems naudos ne
duoda, tai bent niekam nepri
klausančiam prie “draugą” 
nekenkia.

Kas kita subatos vakarą. 
Tuomet prieangy7 . daromi šo
kiai. Suplaukia į juos visi iš
tvirko vaikėzai iš Norvoodo. 
Cantono, Stoughtono, A Va! po
lio ir kitą aplinkiniu miestuką. 
Nupentuotos “nekaltos pane
lės” ir “baltasis mulas” irgi 
nepamiršta šokią. Pašokę ir 
“pasisylijo” “baltu mulu,” 
važiuoja... Kur važiuoja ir ką 
daro vaikėzai ir mergos prisi- 
ragavę “balto mulo,” palieka
me skaitytojui spėti.

Bet doleris yra doleris, o do
ra... bolševikams ne galvoj.

Senatas
-

Nežinia, ar kur kitur taip 
pavyzdingai darbuojasi Fede
racijos skyrius, kaip Nor- 
voode. Tankiausia tą skyrių 
vadinama Kataliką Vienybe. 
Tr ištikrują yra tai centras, ku
ris vienija visas kataliką orga
nizacijas. Galima ištikrują ši 
skyrių vadinti Senatu, kleboną 
gi priseitą pavadinti preziden
tu. Abi “valdžios šakos” dir
ba kuogeriausiame susiklausy
mo. kiekviena “šaka” savo ry- 
bose, o kuomet reikia, tai visi 
išvieno: niekuomet nei vienas 
nei kili nesikiša ne į savo rei
kalus.-

Sovietai dirba velniui, Kata
liką Senatas Dievui. Norwoode 
nesnaudžiamu.

liie-

Valka- 
ta.” Ą’aidintojai savo roles 
puikiai atliko ir prijuokino pu
bliką. Vaidino šie: Valkatos 
rolėje — Jonas Saliis. Kazlovo 
— Antanas Kazikas. Zigmanto 
—Vincas Sabis. Linevičiaus — 
Pranas Nasutavičius, Linevi- 
čienės — T. Bačėniutė, Liud- 
milos — Agnė Nasutavičintė. 
Zončs — Ona Bačieniutė. Poli- 
cistą — Motiejus Karužas ir 
Andrius Kazokas.

kleb. 
kun. 1’. Zabiela pasakė prakal
bėk* apie a. a. Arei vyskupą J. 
Matnlevičią.s Priminė jo nu
veiktus darbus Bažnyčios ir 
Tėvynės labui. Publika atsisto
jus atidavė garbe Bažnyčios ir 
Tautos vadui ir sukalbėjo Am
žiną Atilsį!

Tuo ir baigėsi vakaro pro
grama.

Iškilminga vakariene

Vakare, Lietuviu svetainėje 
ruošiama iškilminga vakarienė. 
Gerb. kun. P. Mockus deda vi
sas pastangas. kad abi pramo- 
gi nusisektu ir kad kuodau- 
giausia padarius naudos Lietu
vos našlaičiams.

Vasario 13 dieną

Bus Motėm Sąjungos S kuopos 
vakarienė Žemės Ūkio mokyk
los naudai. Kadangi Lietuva 
yra ūkio šalis, tai pramogos 
rengiamos jos naudai yra rem
tinos.

Smulkmenos
.Mūsų menševikai sū bolševi

kais dabar rengia “milžiniš
kus” susirinkimus ir “pratęs
tuoju” prieš dabartinę Lietu
vos Valdžią. Rimtesn 
viai patriotai iš tą “i
sorkiu” turi daug gardaus juo
ko.

Sausio 30 d. gerb. komp. Ar. 
Petrauskas surengė “pasisvei
kinimo” ar “atsisveikinimo” 
koncertą. Į kurį atsilankė vos 
du tuzinu žmonių.

Baltarankis Darbininkas

šioje srityj*
“ Basket 
Alleys.” 

e e-

smarkiai lenktyniauja 
j'ord.. Ne\v Haven ir AVaterbury 
vytė ir vyčiai. Kūrimas teks 
1927 metu čampionatas. tai 
trumpoje ateityje dasižinosim.

Gražios vestuvės
Sausio 26 d. šv. Juozapo baž

nyčioj gerb. kun. J. J. Valan- 
tiejui asistuojant 'gerb. kun. 
Karkauskui ir gerb. kun. A’. J. 
Kazlauskui moterystės ryšin 
suvienijo žymą biznierių Alek
sandrą Pavasari su choriste ir 
vyto ]>-le Ei. Šliuž.iute. Prie 
šoniniu altorių mišias laikė 
gmb. k^m. -Jonas Bakšys ir 
gerb. kun. Klikna. Bažnyčia 
buvo puikiai išpuošta gėlėmis, 
choras^r (p. Sopranicmė ir p-lė 
Andrikiutė) solistės savo drau
gei Elei gražiai giedojo. Prie 
altoriaus jaunuosius lydėjo p. 
Simonas Pavasaris ir p-lė Ku- 
dirkaitė. -Jaunai ir simpatin
gai porelei linkime malonaus 
sugyvenimo ir ilgiausią metą!

Muzikas J. Davidonis
Sausio .18 d. p. Aleksio mu

zikos studijoj pradėjo smulkūs 
skyrių vesti geriausis šios val
stijos smuikininkas p. J. Davi- 
donis. AVaterhuriečiai norin
tieji gerai Ir taisyklingai ant 
smuikūs groti pramokti, turi 
nepaprastai gerą progą, nes 
muzikas -J. Davidonis yra pa
baigęs geriausią muzikos kon
servatoriją Amerikoj, būtent 
Vale l'niversity School of AIu- 
sie. Informaciją delei meldžia
mi kreiptis pas p. Aleksį. 35 
(’enter St. bei telefonuoti 6238.

Visi vaidintojai yra čia au
go vaikinai ii- merginos. Garbė 
tėvams, kad išauklėjo juos Jie-

Reikia taip gyventi, kad 
kiekvieną vakarykščią dieną 
galėtumei prisiminti su pasi
tenkinimu ir džiaugsmu.

•p*

NIAGARA FALLS, N. Y.
Radio Stotis S. G. P.

Parapijos metinis susirinki
mas Įvyko Sausio 16 d. Per 
susirinkimą paaiškėjo, kad 
skolų 1926 įlietais sumokėta ar
ti dviejų tūkstančių. Sekan
tiems metams pasiliko parapi
jos kasoje $5,251.75. Skolų gi 
pasiliko vos $1,561.82.

* * *

Naujoji klebonija jau baigia
ma statyti. Pašventinimas kle
bonijos ir pašventinimas nau
jos bažnyčios pamatu Įvyks 
Velykų pirmoj dienoj po piet. 
Laukiama daug garbingų sve
čią. kurie dalyvaus toje iškil
mėje.

* * • *

Didžiąją savaitę įvyks Alisi- 
jos.

Į šią sąjungječią pramogą 
turėtą skaitlingai sueiti ir pa
remti ją naudingą darbą. Mok
slus einančią jaunuomenę mes 
turime šelpti, kad . išauginus 
mūsą Tėvynei vadų, šios ko
lonijos sąjungiečių kuopa yra 
viena iš veikliausią kuopą ir 
draugiją. Pas jas netrūksta 
gražią ir kilnią sumanymu. 
Tai tikros lietuvaitės. Jos dir
ba Bažnyčiai ir Tėvynei.

Vasario 26, Koro Koncertas

Šv. Alfonso parapijos koro 
koncertas įvyks vasario 26 d. 
Koras, p. Grajauskui vadovau
jant nustebins visus gražiomis 
lietuviškomis dainomis ir pui- 

išlavintais balsais.
Ašara

kini

LOWELL, MASS.

I

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

i

“DARBININKĄ”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventoju laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus. Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bes vidaus ir užsienio politiką.

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

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

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri
diniu (teismo dalykais) patarimų ir atsako i 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

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

“DARBININKAS” yra visų doni žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metų I Titai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

t

K
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P

f.Sandariečiams nesiseka* * *

šventos Marijos airiu para
pijos klebonas Kun. Killen 
statomajai lietuviu bažnyčiai 
aukauja $1000.00. Tai pavyz- 
dis lietuviams, kaip reik savo 
parapiją remti, šios kolonijos 
lietuviai tatai supranta ir mie
lai aukauja savo naujai baž
nytėlei.

* * *

Bufflos Vyskupas atsiuntė 
sekančio turinio laišką Niag- 
sekančio turinio laišką Niaga- 
Daknys: T acknovvledge to you 
t be receipt. of your Annual Re- 
port for tbe yoar 1926. At tbo 
šame tune I \vish to congratu- 
laie you on tbe eNcellent \vork 
on your part and on tlie part 
of t h e p e o p I o tliat is 
evid<»nce by tbe Report...” Štai, 
kaip Niagaros lietuviai yra 
gerbiami.

* * *

Sausio 31 d. buvo laikomos 
pamaldos už mirusį Tautos Ve
dą J. E. Arkivyskupą Jurgi 
Matulevičių. Niagaros lietu
viai begalo nuliūdo sužinoję fi- 
pie mylimo Arkivyskupo, kurs 
pereitą vasarą juos buvo ap
lankęs. mirt}.

.šioje kolonijoje lankėsi svo
čias Didžiai Gerb. Kun. Jurgis 
Jonaitis, f'ia gyvena kunigo 
Jonaičio sesuo p. Čaikienė. 
veikli katalikė moteris.

# ♦ ♦

Niagaroje lankėsi 
Jis snkė- 
kunigas, 
kad tai 

kataliką 
Susi pra

HSausio 31 d. klubo, Dėdės 
Šamo sargai padarė kratą. Sa
ko, kad visus sandariečiu Jur
gius nutarabanino Į belangę. 
Ant rytojaus, vasario L d. visi 
turėjo atlikti “išpažintį” prieš 
teisėją ir teisėjo Įsakymu kiek
vienas užsimokėjo po $5.00; o 
generolas net $100. Dabar'-vi
si sandariečiai vaikščioja nosis 
nuleido ir keikia “buožių” val
džią.

Matyt, eiliniai nariai seka 
savo va<lus. Tai sanilariečių 
principai. Dabar turėtą sureng
ti masinį sandariečiu mitingą 
ir išnešti protestą prieš san- 
darii'tiškos “laisvės“ slojiinto- 
jus.

£

9

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

‘ ‘ D A R BTNTN KO ” Rudakei j os-Adm i n istraci- 
jos adresas: Kaunas, Ncpriklaiisfaniįbės Aikštė 
2-ra, LJTIIUAKIA.

j
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Ne kiekvienas didelis darbas 
yra geras, bet kiekvienas geras 
darbas yra didelis. — Demons- 
tenas.

.i

Pastaraisiais me- 
neužmerkė.” 
valdybai ir 

Bakšiui L. D. 
mielių” auga

UININE
su paveiksi

BALTIMORE, MD.

ineiu3 n ii’k 
į išnaikint šalt;. 
8ž.' - Netikėkit me 
r
r dnoda Hil) 

t CASCI
X Baudona Uiti

f-

In *

Žvalgas

Redakcijų sir Administracijos antrašas: “Išeiviu
Draugas,’’ 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
land.
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Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tams $2.00. Už tą pačią kainą 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS. 421 Ctb St.. S. Boston, Mass.

CHORO REPERTUARAS

Darbininkų reikalai
šis miestas paprastai yra va

dinamas “Brass Cit y.” nes čia 
randasi didžiausios pasaulio

1 ):i rhininkai 
įkuric nemėgja tankiai mainyti 
Įvictas uždirba pusėtinai gerai. 
Čia gyvuoja L. D. S. 5-ta kuo
pa. kūrios pradžia labai gar- 

i iiinga. nes skaitydavo iki trijų 
'šimtą nariu.

1 ’ tais vos “akiu 
nr«< pnri 

« būdo Dabar vėl ačiū
'rv<luob"m*» 1<a- geli), kun. .Ginui 
:ip:ink<K par. s |<uopa “ą nrl

Kaina 30c i ir stiprėja. < ierb. kun. J. Bak- 
šv> prie darbininką kuopos pri
eraše jau daug nariu, tarp* ku
riu. yra daktarą, advokatu ir

Saugokitės i >

Šalčio
Šaltis reiškia pavoju. V ien nuo pneu , 

inonrjos kasmet mirsią 150.000. Ne.-u 1 
.‘kaitomos kitos bfolns kilo iš š.il’i.i.

Sustabdyk snlti pmioj prmlžioį. grei 

liausiu ir veikli t>-iu b.’t■> Imk tL

Hill ’s Cnscnra Uromt'b- ųiiii in.-. Ji- šnl 

_tj sustabdo ; 24 vai.. <> ^ripu i 
nas. .Tj dabar milinnni vartoja, i 

25 metus nieks nerado "••resni.

Netikėk it motike.-nėma 
da galit gaut šita. 
' ‘ ~l's.

. Tikrai Gauk

V i^os

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
šlimmi pranešu hivo jineieninms kml nrnno diikturlškas ofisus yra 

jrengtns ,mgnl vėlinusios Europiškos nmdo«. turintis savyje nnnjnrtslnl iš
rastus klinikos Įrankius. knip ini:

1. A rt I f i< i>< I išk.i smilės švies.’l.

ant nekurti; odos li"u. biip įvirini I- 
pnulžiojc «h|<is \ėži. Tnipiri Imi dali 

Ir žulzdij.
2.

nervų.
ik
4.
DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 

12900 Jos Campau Avenue N. Detroit, Michigan
VALANIHIS; 10—12 dieni; Ir 2 —S vttknre. TEL8FONAS: Arllngton 2l«3.

kurlos spindulini stebėtin:ii veikia 
.•vilo prnshh’.lnii.'is) džiovos liga Ir 
X reikšmės prie "tiktim vidaus Ilgi;

Elektros Irsinkinl Ir nmširos. “kurios yra )>ritsdkiiilos dėl gydymo 
reninuiiziim Ir moterį; llįj).
Skyrius <kd pnOnpt inipi moterį; ir vyri; liįtij.
L:ibor:ilorl,a. kurioj jm bandomas krautas. šlapumas Ir t. t.

Neseniai 
koksai tai kunigėlis, 
si būk esąs kataliką 
bet kaikurie mano. 
“ nezale/.nikas.” nes 
kunigą bijo sutikti.'
tusią lietuvių tarpe tokie pauk
ščiai sau lizdo nesukurs.

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

ii
Nepriklausomybės sukaktuvių 

paminėjimas

šios kolonijos lietuviai smar
kiai ruošiasi paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės 9 metu 
sukaktuves. Paminėjimas Į- 
vyks vasario 20 d., parapijos 
svetainėje. 2 vai. ]>o pietą. Kal-

IŠEIVIŲ DRAUGĄ”

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdinės bonkutės.

Jie visi mėgsta

“IŠET VII’ DRAUGAS” yra tai vienintelis 
lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadieni. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

“IŠEIVIU DRAUGAS” talpina Įvairias ži
nias kaip iš lietuviu gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuverje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina Įvairias a- 
pysakas, feljetonus. Įvairius straipsnius, iš sve
timu kalbu vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

VISOSE

VAIS

TINĖSE

35c.
Už 

BONKĄ
Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

Didžioje Britanijoje: Metams 12šilingu, pusei 
metu G šilingai. 3 mėn. 3 šilingai ir G penai.

Amerikoje: Metams $3.00. pusei metu $1.50, 
3 mėn. 90 centu.

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei motu 12 litu, 
3 mėti. 7 litai.



>■ 3*

Penktadienis, Vasario 11 d., 192*/

Vietines žinios
DARBtKINK AS 

BLAIVININKŲ VAKARAS 
PAVYKO

nn.ai r*.--- r ■ y. ■ ■ ' .J.

FEDERACIJOS 3-ČIO SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS

VAKARIENĖS BILIETŲ

galite gauti pas Federacijos 
įtarius ir “Darbininke.’ Jau 
nedaug liko — pasiskubin
kite nusipirkti. Nedėlios 
vakare, vasario 13 d. bilietą 
negausite, o tik skanią val
gią ir saldžiu gėrimelią.

Lygiai 6 vai. vakare bus 
pradžia vakarienės.

ftep.

TĖMYKITE

skelbi-Broad\vay teatro
me, kuris telpa šiame nume
ry, ne visai taip parašyta.

Vietoj “Lošt Alanu,” tu- 
“The 

pa
su 

•Co-
“The

I —

PROTESTŲ JUOKAI

Yra tokiu pasiutbobią, ku
rios, jei ko uciipšmeižia, 
serga. Joms nesvarbu, ką 
apkalbėjus, bile tik gavus 
progos kam nors įgelti. Ma
tomai ir “Keleiviui” patin
ka elgtis panašiai į tas il
galiežuves. Besikarščiuoda
mas “Keleivis” kaikuomet 
padaro tikrą šiupinį iš ta
riamą protestą. Pa v. No. 5 
telpa “žinia” iš Brightono 
šiuo antgalviu: “Lietuvos 
kareiviai atmetė fašistą val
džią, Šv. Jurgio Draugija 
Brightono pasipiktino Ple
chavičiaus darbeliais.” Ko
respondencija prasideda ri būti “Lašt Alanu.” 
šiaip: “Bostono priemiesty Lightning Reporter” 
Brightono vra didelė Lietu- veikslas vra rodomasO V I v

vos Kareiviu Šv. Kazimiero’johny Walker. Vietoj ‘ 
draugi j a ’ ’ ete. V i so j e 
respondencij<>j perdėm 
hama vien tik apie šv. 
zimiero draugiją. Ir 
prask tu dabar, kas ten pro-! 

testavo, ar Lietuvos karei- 
viai, ar šv. Kazimiero drau-i 
gija, ar tik pats “Keleivis.”

Greičiausia bus protesta
vęs tik So. Bostono Maikis.

Iš Brightono mums pra
neša, kad tenai nesama jo
kios šv. Kazimiero draugi
jos, gi šv. Jurgio draugija 
rengiantis protestuoti ne 
prieš Lietuvos valdžią tik 
prieš bolševiką šmeižtus.

Įdomu, kiek tokią ‘teisin
gu” protestą jau yra tilpę 
“Keleivy.”

VASARIO 16

liau bausmę dovanoju.

Su didžiausiomis iškilmėmis laidojo Japonijos imperatorių (mikado) Jošihito, vasario 7 d. 
paveikslas parodo lavonvežimį ir jaučius vežančius numirėlį procesijoje.

Vasario (> d. 8:45 vai. ry
ke buvo Pilnąją Blaivinin
ką 49 kuopos šv. mišios .šv. 
Petro lietuviu bažnyčioje. 
Visi nariai “in corpore” ė- 
jo prie Šv. Komunijos.

Vakare, Įvyko vakarėlis. 
Gerb. kun. Urbonavičius 
pasakė turiningą p rakai be- 
lę, o kun. F. Strakauskas 
davė rimtą paskaitą apie 
blaivvbe.

P-lė M. Kilmoniutė per
statė dabartinio būtlegerio 
gyvenimą ir jo atsivertimą 
prie blaivybės.

Vaikutis, K. Adomaitis 
pasakė gražias eiles.

Krutamas paveikslus ro
dė vietos operatorius p. J. 
Urbonas.

Programų vedėja buvo p. 
Adomaitiene.

Vakaro programa buvo į- 
vairi ir visus patenkino.

Prie kuopos prisirašė ke
letą nariu. Re p.

Vasario 7 d. įvyko Fede
racijos skyriaus susirinki
mas. Dalyvavo beveik nuo 
visą katalikišką draugiją ir 
kuopą attsovai.

į Kalbėta ir padaryta tari- 
’mą apie būsiantį seimą Bos
tone ir apie rengiamą pra- 
j mogą vakare pasibaigus Sei
mui.

Taipgi, komisija rengia
mos vakarienės, vasario 13 
d. išdavė raportą. Paaiškėjo, 
kad bilietą pardavimas 
smarkiai eina ir kad vaka
riene bus viena iš iškilmin
giausiu.

T skyriaus valdvbą šiems 
metams Įėjo visi tie patys:

-Jonas Jaroša, pirm.
-T. -Teskevičius, vice-pirm. 
Oną Jankienū. rast.
Guzevičienė, ižd.
Nutarta įvesti labdarybės 

skyrių. Išrinkta komisija 
pamušti projektą.

i

I Lietuvos
ženklai

Geras tėvynainis pruab 
turėti Lietuvos miestų žet> 
k!us. Yra lodomu su jai* 
susipažinti Juos unllni* 
vartoti kaip atvirutes Žei. 
k lai yra tam tikrame susiu 
vinyje. ISviso yra 40 ženklų

Kuino įO centų

“DARBININKAS”
366 W. Broaxiway
S. Boston, Mass.'

li(‘ Į>.\

TONŲ TROKAS SUŽEIDĖ 
KELETĄ PRAEIVIŲ

Prie kampo Boylston ir 
gatvių jiaslydo

NUBAUDĖ UŽ PANIEKINI- kuris nubaudė $10, bet vė-
MĄ VĖLIAVOS

Tūlas žydelis, llarry Gold-: 
berg, kepėjas, užsimanė dilo- 
uos kepalėlius papuošti A-i 
merikos vėliava. Prisispaus- Į 
dilios ženkleliu su Amerikos |
vėliava klijuodavo ant dilo-AVasliington 
uos kepalėliu. j 5 toną trekas U. S. Farniers

Devt're policijos kapito- Co-operative Co. ir užbėgęs 
nas, žydelį už‘‘patri.jotišku-'ant šalygafvio sužeidė kele- 
mą,'’ nuvedė teisėją, tą praeiviu.Rep.

t

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS

Į ŠĮ DARBA KVIEČIAME VISUS L. D. S. NARIUS, NET IR TUOS, KURIE PRISIRAŠYS VAJUI PRASIDĖJUS

L. D. S. CENTRAS e

366 Broadway, I

I
I

a

VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS
v?

So j-Boston, Mass

Lietuvos Duktem Draugystėm 
Po Globa Motinos Švenčiausio? 

Valdybos Antrašai 
l’irni'iiitikė Ji<-v:i Markslenr.

*>2.‘! E. Ei^litli St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Raštininkė — Ona SiaurlenS,

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

•in. Raštininkė — Bronlslava Ctunienii
29 Gouhl St.. W. Rovhury. Mass. . 

Iždininkė — Ona Staniuliute,
105 W. 6th St., So. Boston. Man.

i ’ivarkdarė — Ona Mizgirrrtenė 
| 1512 Golumbia Rd.. So. Boston, Man.
I Draugija savo susirinkimus laiko k**l 

nnrrą utnminką kiekvieną mfoM| 
j ’;30 vakare, pobalnytlnėj svetainėj.
Visai- drjos reikalais kreipkitės pas 

I protokolų ništ Ininkv laišku ar telefonu.

ko-’inedian” turi būti
kai- Canadiąn.”
Ka
su-

f

Toje dienoje 1918 m. mii- 
jti tauta paskelbė pasauliui 
savo nepriklausomybę ir pa
siryžimą ją ginti iki pasku
tinio kraujo lašo.

Paminėjimui tos istorinės 
dienos vietos Federacijos 3 
skyriūs rengia prakalbas, se- 
redoj, vasario 16 d. 7:30 v. 
vak., parapijos 
'492 E. Seventh

Kalbės žymūs

svetainėje. 
St.
kalbėtojai: 

gerb. kunigai J. Švagždės,
V.jK. Taškūnas, K. Urbona
vičius, F. Strakauskas ir 
svšetiškiai p.p. Ščesnulevi- 
čius, Kneižys ir advokatai 
J. Cunys ir Višinskas.

Ateikite skaitlingai.
Be ii (p jai

DARBININKŲ BALIUS ČIA 
PAT

Ruoškitės visi

Sukatoj, vasario 12 d. ge
resniam paminėjimui Lin- 
coln’o gimimo dienos vietos 
L. D. S. I kuopos darbuo
tojai surengė iškilmingą ba
lių. Pasamdė gerą orkestrą; 
prigamins skaniausią val
gią ir gėrimą. Susirinkusie
ji turės geriausią progą 
linkshiai pasišokti ir paval- 
gytL_Jaunimo ir senesnią 
bus iš'visą apylinkės kolo
niją. Bus ir idedr Jackus 
su Jackiene. Jiedu šoks 
“Jackiada.”

Ne, įamirškite ateiti. Bus 
parapijos svetainėj. 492 “E. 
Seventh St. 7:30 vai. vaka
re.

7?ep.

f

Klysti gali kiekvienas, pa- 
silikti prie savo klaidų—tik
tai beprotis.. — Cicero.

Iš karto niekas netampa 
toiktadnwu. — St|ReaL ’ 
ir“ < «

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 “Darbiniai 
kili” skaitytojų rinkimo.

Į DARBĄ BROLIAI, DARBININKAI!

Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertes knygų 
Antra
Trečia ”
Ketvirta ”
10 dovanų po laikraštį “Darbininką” vienam metui
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertes knygų

$25 ” arba $50 ” knygų
$10 ” arba $20 ” knygų
$5 arba $10 f knygų

5 karu garadžius ant romios, $25 
mėnesiui. VL. BRAZAI SKAS. 11 
Story St., So. Boston. (V.18) 

:iiqWORAŪGŪi—
VALDYBŲ AORF^i

«

i ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
• rniMiMik.t* M Žhtha
53h E Seventh St. So Boston Mm- 
Tciepbo**** Sotirh B,*st..r. 35.-2 R 

Vice-Pirminir.k.is — J. Petrauskas
17 Vale Si.. South Boston. Mass 

Prot Raštininkas - J. Glineckis 
Th<>m;:s !’k Sontb Besto* M-- 

in' Raštininkas - M teikis 
366 Bro.-i'bvay,. S<>. Boston. Mass. 
:isir>rii:> - A Naudžiūnas
885 E. Broadtvay. So. Boston M«* 

■■ rl.,|a r\- J Zuikis.
7 tVinfield St.. So Boston. Mass 

l'rnuu’lisi laiko <nsirinkfmn* kits rrečk 
nedėklienį kiek\ ieno mėnesio, 2-rą va 
i.iridi; Po pietų, parapijos salėj ♦it?-*’ 
</>vnri*b ILtvr.n*

ŠV KAZTMTERO R K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

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

225 L Stri-vt. South Boston. Mass. 
Vice-Pirniininkns — L. švasžd.vs.

III Bow«-n Si.. South Boston. Mass. 
Pr**t. Raštininkas — V. Mickevičius,

4o5 Third St., South Boston. Mass. 
Eit.ausų Raštininkas — M. šeikis.

;;,K; \\. Broadvvay. So. Boston. Mass. 
Fž*linlnk:is - V. Balutis.
" :>*■ Mcrccr Siret-t. S*>. Boston, Mass. 
Maršalka - P. I.aučka.

i’.h.'l I'it'tli Street. South Boston. MslSS. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

nclėldiiaij kiekvieno mėnesio 2-rą 
vai. po pietų. Parapijos Salėj. Septin
ta Gatvė. South Boston. Mass.

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

l’it alininkas — Jonas Adomavičius, 
•jsn E Sirvvt. South Boston. Mass. 

Viee-pjrmininkas — Povilus Kuka, 
!».*> C Strect, Sotllh Boston. Mat*.

Prot. Raštininkas • - Ant. Mace j tinas, 
47*O E. Seventh S t .. So. Boston. Muss.

Ein. Raštininkas ■ Pranas Tnlelkis, 
127 Rovven St.. So. Boston, Mass.

Kiisirriits -- Andrius Zalieckas,
611 E. Eiftb St.. So. Boston. Mat*. 

Maršalka-----Ka*. MiknHtonla.
Ikkl E. Broad'VHV. So. Boston, Mass. 

l». L. K. Keistučio 1‘ranctja laiko naro 
tnėnsinina susirinkimus kas pirmų 
tHslėlilienj klrkvfetio mėnesio, po ntt- 
nierlti <>P4 lVnshtnrton St„ Boston. 
Mass.. 1 :3U vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveakttv an savim 
danctan nauju narių prte lunsą tinta- 
siM Prtnttti. . . -.«
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DARBININKAS

NEPAPRASTI ŠOKI Ali Parapijos Saleje
Rengia Lietuvių Darbininkų Sąjungos 1-moji kuopa; Prasidės 8 vai. vakare.

Vasario-Feb. 12 dieną, 1927 492 E SEVEN™STREET;South Boston, Mass.

L. D. S. Reikalai
v

WATERBUR Y, CONN.
Darbininkų susirinkimas

Pereitame mėnesy darbinin
kai laikė susirinkimą šv. Juo
zapo mokyklos svetainėje. Su
sirinkusieji nhriai gyvai svars
tė LDS. vajaus reikalus ir nu
tarė tuo tikslu rengti agitaty- 
viškas prakalbas. Surengime 
prakalbi] išrinkti J. K. Zujus. 
B. P. Šilkauskas ir J. Bernotą. 
Visi nariai išreiškė padėką 
gerb. kalbėtojams kun. .J. Kaz
lauskui. kun. P. Saurusaičiui. 
kurie sausio 16 <V. pasakė dar
bininkams prakalbėlę.Taip
gi (lekuojame gerb. vietos kle
bonui kun. J. Valantiejui ir 
gerb. kun. J. Bakšiui už širdin
gą paramą LDS. 5 kuopai.

Šių metų valdyboje yra

B. P. šilkauskas. pirm. 
J. K. Zujus. prot. rašt. 
J. A. Klimas, fin. rašt.
A. Sambūris, ižd.

\. Migli imas, kon- 
Atlieka visokius 

e mimų statymo ir 
Jis sako, kad. galės

Jjc

Tbomas Jurėnas, seniausias 
lietuvis buecris ir didelis para
pijos ir katalikiški] draugijų ir 
organizacijų rėmėjas. Jeigu 
norite gauti gerą maistą, tai už
eikite pas .ji: 9500 Russell St.

* * *

šie:

Alekas Katkus, tai begalo 
apsukrus bučerys ir geras ka
talikas. Neremti jo. būtu pra
sižengimas. Jo krautuvė yra 
po numeriu 9249 Russell St

* * *

Darbininkai susirinkite

Sekmadieny, vasario 13 d. į- 
vyks LDS. 39 kuopos susirin
kimas. Visi nariai kviečiami 

j ateiti ir atsivesti naujų narių. 
ĮSusirinkimas bus tuojau po 
sumos. Bus išduoti raportai iš 
buvusių pramogų ir kiti svar
būs reikalai. •

Ašara

NORWOOD, MASS.
Susirinkite tuoj po sumos

LDS. 3 kuoĮios susirinkimas 
įvyks vasario 13 d. tuoj po su

mos pobažnytinėje svetainėje.
Kviečiame narius skaitlingai 
susirinkti ir taipgi atsivesti, 
nauj ųnarių. šiame susi rink i nu
bus renkami atstovai i L. D. S. 
Naujos Anglijos Apskričio su
važiavimą, kuris bus vasario 20 
d. Loveli. Mass.

Raštininkė

BR0ADWAY THEATRE
South Boston, Mass. Broadway and F Street

Sekmadieny, Vasario 13 — Didelis koncertas ir du įdo
mūs paveikslai — WHISPER1NG SMITU su H. B. War- 
ner ir Liliian Rich; LOŠT ALARM su Rex Beach.

Pirmadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny

VASARIO 14—15—16

THE GREAT GATSBY
su Leis Wilson ir 

Neil Hamilton

Ketvirtadieny. Penktadieny 
šeštadieny

VASARIO 17—18—19

THE GOMEDIAN
su Tom Meighan

THE LIGHTN’NO
REPORTER

su Rex Be?, e?

I

BR0ADWAY BILLY
su Billy Sullivan

VtJmras. Ketvirtadieny ProfesionaląPirmadieny, Prcę:j
Bandymo Vakaras

Sekmadieny Du Ve
Vai. Po Piet, 6:30 ir 8:45 Vakare.

šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., 0
Vakare 15c., 20c., ir 25c.

zuingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3

aa

Iždo globėjai: J. Makauskas 
ir J. Sloksnaitis. Susirinkimas 
buvo tvarkus ir pavyzdingas.

Narys

DETROIT. MICHIGAN

Juozas Vilkišius irgi nepras
tas bučerys. Jo krautuvė ran
dasi prie pat Šv. Petro lietuvių 
bažnyčios. Pribuvusieji iš ki
tų kolonijų darbininkai gau
na visokių naudingų patarimų 
ir žinių. Pas ji gausite pirmos 
klesos maistą. Adresas 1456 
Mulland St.

i *

' Susirinkite skaitlingai

LDS. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks vasario 20 
<1. tuoj po sumos, mokyklos 
kambary No. (i.

Kviečiame visus narius skai
tlingai susirinkti, nes bus ke
letą svarbių reikalų pakelta 
svarstymui. to. pageidau
jama, ka<l visi nariai piisrašę 
vajaus laike ir seni<\įi užsimo
kėti] duokles Į Centrą. Užsi
mokėjusieji už. visu< nudils 
gaus vieno dolerio vertės kny
gų dykai, kaipo dovaną. Taip
gi bus išdalintos knygutės 
naujiems nariams. ,

Bronius Batarifinas, vovery- 
kų bilderis. Jis atlieka pirmos 
rūšies darbą. Be to, daug pi
giau negu kur kitur. Krautu
vė randasi netoli Šv. Petro lie
tuviu bažnyčios po numeriu 
8300 Muilam1 St.

Nauju nariu mobilizacija 
sekasi

Detroito biznieriai džiaugiasi 
“Darbininku”

Šios kolonijos žymiausi biz
nieriai prisirašė prie darbinin
kų kuopos ir gavo laikraštį 
“Darbininką” juo džiaugiasi 
ir su didžiausiu pamėgimu ji 
skaito. Tai genis ženklas.

* * *

Prirašinėjime nauji] narių 
smarkiai darbuojasi V. .baliu
kus. Jam lygaus neturime. 
Žmogus, kuris visą savo ener
giją ii- laiką pašvenčia L. D. 
S. organizacijai. Be to. jam 
gelbsti kuopos pirmininkas P. 
Gustaitis, A. Bagdonas, J. Na
ruševičius, J. Kiberskis ir J. 
Miglinas.

Daug prisidėjo prie išjudini
mo darbininkų gerb. kun. J. 
Cižauskas. Šv. Jurgio parapi
jos klebonas. Jis atkartotinai 
ragino darbininkus dėtis prie 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
ir skaityti “Darbininką.”

Mirė L. D. S. narė

» 
» 
♦ 
t 
» 
i

i 
»

»

» 
t 
t
•

Penktadienis, Vasario 11 d., 1927
■------------- -----:------------------------------------- ----------------------------- -------:---- .

Gerbiama South Bostono ir apielinkes vi
suomenė, esate kviečiami atsilankyti ant šių 
nepaprastų šokių. Orkestrą yra gera - V. TRE- 
CIOKO, kari grajys lietuviškos ir amerikoniškos 
šokius.

Visus kviečia KOMISIJA.
'■—r... , ■ , i'—a

i Taigi, naujai Lietuvos vy
riausybei atsiradus, atsirado 
nauji keliai Į Vilnių, i visiš
ką Lietuvos atvadavimą.

* * *

“.Darbštumas reiškia: už- 
Idirbt pinigus ir neturėt lai
ko juos išleist.” (Decoureel- 
le)

ADVOKATAI

I

I
i

b

DAKTARAI
f

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po plet ir nuo 7 
Iki 9 vakare, šventą dieną pagal bu-

§ sitarimą.

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tel. Brockton 7180

Tek Brockton 5112 j
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAŪSKAS)

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

(Kampas Broad Street)

1

Ben Ponganes, namų plaste- 
riuotojas, geras darbininkas 
prisirašęs prie LDS. 72 kuo
pos, pažadėjo visiems šios kuo- 

.pos nariams ištaisyti namus už 
labai prieinamą kainą. Reikale 
kreipkitės adresu: 1199 Sontb 
Waring St.

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS 

Rnig?* du Universld^ii 
■’ORNET.L UNIVERSITY gu A. R. 
G. WASHINGTON IfNIV. mi LLR.
“Darbininko" Name 

(nntroa IuImim)

366 Broadway, So. Bostor 
Rezidencija

TTarvnrd St.. GambT-Idge, Magg. 
Tel. Unfv»rglty 1463—J.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. susirinkimas į- 

vyks vasario 14 dieną, Kara
lienės Angelų parapijos svetai
nėj. 7:30 vakaro. Prašome vi
sų darbininkų skaitlingai susi
rinkti, nes turime keletą svar
bių reikalų. Apie šiuos reika
lus sužinosite atėję susirinki- 
man. Dabar turimo daugiau 
susidomėti organizacijos reika
lais.

A. Bačinskas, 12 kp. rašt.

Netikėtai pasimirė LDS. 
kuopos narė a. a. Magdė Kru- 
šienė, fotografo moteris. Pali
ko didžiausiame nuliūdini ' vy
rą ir du sfinu. Buvo dora mo
teris.

Palaidota iškilmingai su baž
nytinėmis apeigomis. Laidotu
vių dienoje šv. Jurgio bažny
čioje buvo trejos iškilmingos 
šv. mišios. Taipgi gerb. kun. 
Č’ižauskas pasakė graži] pa
mokslą.

C. Stepanauskas, graborius 
suteikė labai maloni] ir man
dagų patarnavimą. Ji yra L. 
1). S. narys ir visu mylimas. Jo 
ofisas yra po numeriu 9544 
Cardoni Avų.

72

V. J.

i

DIDELIS VASARIO NUPIGINIMAS
VISUOSE DEPARTMENTUOSE

Kaikurie dalykai iš daugelio Bargenų

Liberty 7296. ę

GEORGE H. SHIELDS į
ADVOKATAS | 

811-812 01d South Building | 
294 lVashington Street | 

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

GYVENIMO VIETA |

37 Gorham Avė., Brookline I
Telephone Regent 6568 X

ANTANAS F. KNEIŽYS | 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- Y 
lą ir užsiima Real Estate pardavi- A 
nčjimu, būna mano ofise kasdien £ 
nuo. 3 iki 5 valandos po pietų išsky- X 
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir e 

? mažai sukalbantieji angliškai gali v 
a kreiptis Įvairiais reikalais pas ma- i 
^nę. A. F. Knelžio adresas yra toks; y 
£308 E. Ninth St., Tel. Š. B. 1696. 1

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaiką, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, kwartz žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 

’eiektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray. pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
—■

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

LDS. N. A. APSKRITIES
SUVAŽIAVIMAS

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

šis suvažiavimas bus svar-p
bus. Taigi kviečiame skaitliu-''l-d.' koncerto BALALAIKŲ <>r-

v _ > kest r.:, kuri susideda iš 20 vpatu.gai suvažiuoti nuo visu šio ap- .. •. . . . 1
» t x Kur reik teisybę pasakyt kad ne-
skričio kuopų. Lali siibyt vt niekas ant’svieto. Tą

Svarbiausiu dienotvarkio ’i< ną atsnlarys ir bažmas. X< p.1- 
, , . , _ _ • • niirškit ateit, iu s bus puikus kon.klausimu bus L. D.-S. vaius ir • >J eonas ir <!nug smagumo. Įžangos
Katalikų Seimas, kuris bus va- nebus.
sario 22 d.

LDS. kuopos, kurios neišga-1 _ 
lėtų prisiųsti atstovų i šuva-Į 
žavima nrašome prisiųsti nors 
raštu inešiTuu ir raportų apie, teisinimui nekurie darbininkai.

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

Lietuvių l’kėsii Klubas reneia 
'zrazu K<>\’('ERT \ a’ cinam i l;et- 
veriui. d. š. m.. 1927, Lietuvių 

ič.ji'. Soidlį Boston’e. Sale at- 
.ara lino 7 :-!0. Susidės iš damų 

------------------ ---------- — j j;- vieiui^ >š piiitiausiii tai išpildys 
Taigi kviečiame skaitliu-'4ai.i kmu-ei

.. __ I kęsti;’., kuri

Rengėjai

j “Bedievių laikraščiuose dau-
■ giau yra žinių,” — sako pasi-

savo veikimą.
LDS. N. A. Apskr. Valdyba jančių- vien tik žemesniems

Taip, daugiau žinių pataikau-

MOTINOS SAUGOKIT SAVO 
KŪDIKIUS!

Ar žiliai nuo ko
kiu skaudėjimų 
kūdikis labiausia 
p-a Ii kentėt, tai y- 
ra kirmėlė? Ar 
žinai jeiiru kūdikis 
kenčia mm kirmū- 

kad toji kir- 
ė suėda ireriai;- 
maistą ką kū

liais suvaldo? Ar žinai kad yra 
.ūksiančiai vyru, moterų ir knd>- 
'.ią kurie godosi nuo kokios tai 
•iues. <> kaip tik ir vra toji Inau- 

bė kirmėlė ? Turėtumėt iėmyt 
savo kūdikių akis, kad toji kir
mėlė neisiviešpatautą. Ar kudi- 
«is miega gerai, nerėkia, ar at
bunda naktį, ar dejuoja miegoda
mas, ar greit pavargsta, ar vei

das išblyškęs, ar piktas? šie daly
kai turi Imt labiausia saugojami.

GRABORIAI

Tel. Norwood 1503

E. V. WARABOW & CO.

1179 7VASHINGTON STREET

Norwood, Mass.

I Resfdencijos Telephonas : 0779 R. K 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEVIČIUS
L.jeraviška8 GraOortnu, bąlMunuoto 
jas, Real Estą t e ir Public Notaras

258 W. Broadway 
South Boston? Mass.

Residencija 838 Dordneater Aveou* 
Dorcbester, Kam.

Tel. So. Bosten 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos:

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 ifil 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

*B£XXXJCS6XX3C»C3£5C3CS3a6S63^^ 
į TEL. So. Boaton 0606—W.

> LIETUVYS DANTISTAS

U. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(•'Keleivio’’ name)
O m so Yai^jtdo* : nuo 9 Ud 12, na* 
x .-96 HJ 6 Ir uoo 6:30 ik! 9 vakare. 
į Se rėdo m is nuo 9 Iki 12 vaL dienų 
jtSubatomia nuo 9 iki 6 vak. NedS 
* įlomiu nuo 9 Ud-Cf (pagal cutartT
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MES BUDAVOJAME NAMUS, GARADŽIUS IR 
KRAUTUVES

perkam. parduodam ir išmainom na
mus, lūkės ir visokius biznius, kaip tai 
/lučernes, bekernes ir restorantlis. In- 
fciūrinam (apdraudžiamo) namus nuo 
ugnies ir nelaimiu, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodam ang
lis, koksus ir malkas. Išraudavo jam 
kambarius. Užlaikomo kamarninką, 
arkitckjų; padarome planus dėl bu- 
davotojų; užlaikome namų taisyto
jus. stogdengius, plumherms ir olek- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 
pirmų ir antru morgičių. Teipgi su. 
teikiam legališkus patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose,

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

> A. I. KUPSTIS
1 332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

; Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373
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Tiikstsmčini sergnnėiij moterų ir vai 
kn l>e neri) |>n-i>kniiii jryilomi mm įvai
riu litru. " <>i<> i*rpu Ji.i tikra ligos prie- 
•■'..•istis yru lai ta blatiryhė kirmėlė. Tik
ri tos negalės ženklai yra tai išėjimai 
t<>s biauryliės didelių. Tai bianrjlivi :it- 
rirailas *mogus netenka :i|x'tlt<i. n kar
tais apsireiškia vilkiškas :iĮ»etltas. lie
tuvis tampa apvilktas. ėdu rėmuo, 
skausta strėnos, sąnariai ir kojos, galva 
skaustu, svaigsta, alpsta, tuštuma vidu
riuose. Apsireiškia ramiai apie akis, 
kulias apskritai nusilpsta. Viduriuose 
jaučiasi sunkumas, išpūtimas, kartais 
jaučiasi lyg kas ėš pilvo slenka | vidų 
rius. Vėl jaučiasi lyg kini kas slenka 
linkui gerklės. Ligonio oda geltona, ne
tenka tiornuilio svorio, turi blogi, kva
pą. nuolat spiauja. neturi jokios ąfb- 
i>l< ijos. jokio iior>> veikti, visada tin
gis Tos Idauryl<ės būnančios fio |»ėdų 
Ilgio, neretai yra nuomario prlofcistl- 
mi. Kuomet ji Ima slinkti j gerkle, tnl 
kartais Ji ž.niogi, gali pasmaugti. Pa
šalink tą biauryl'v ktmgrvičlanslii. Nu
sikratyk jos pirm negu Ji visiškai su. 
irdys tavo sveikatą. Atsiųsk l10. IX Uj 
gydymą Uixt:in‘n. I<x nori tikrą Ir grei
tą pasigydy nu,. Ijivtan šlnip jau svei
katai nekenkia, nepakenks. Jei kirmė
lės neturi. Parsiduoda tik pakletnis. 
A|«lraiulni pridek 2.V' Ni'slnni’inma C. 
<» l». POVAI. LARORATORT, 84 
Net t Ine Bldg.. Wlnds-or. Ont.

w
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Ofiso Telefonas Universltv 8831-VVJ 
Reiiiieneijos Tel. University 8834-R’

D. A. ZALETSKAS '
Graborivs ir Balsamnotojas I 
448 ir 9S3 CAMBRIDGE STREET I

CAMBRIDGE. MASS. S— 7 j "

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

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

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

I P. J, AKUNEVIČIUS į 
| Lietuvis Graborius |
| 820 E. SINTH ST. SO. BOSTON | 
Ž Tol. S. R. 4486 |
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OPTOMETRISTAS

(iegnmiooojn akta, priskirto aki
ni nu, kreiva* akla atltlealnn Ir 
•mbUJonUkom (akiem) akys* ao- 
arailnn Ivlea* tinkamu laiku.

J. L. Pašakarnis, 0, D. 
<47 Broadway> 80. Boston.

MtMNNNMMMNNeM

| DAKTARAS EIN, M. D.
(Europeiškas Specialistas)

| Pirmiau buvęs pirnm* asistentas 
j I\irpato universiteto klinikoj. Per 
| 11 metų siMH-ljalizavos! geriausiuo 
| >>e vokiškuose, rusiškuose, francn- 
| r.fškuosc ir nmcrikoniškuoee hos- 
| pitalluose. Giliai studijavo vldurt- 
J nes litras. Kviečia pas save pacien

tus. nepaisant kaip ilgai arba kaip 
giliai liga yra jsIgnlAJusi. Atlygi
nimas jnn vidutiniškas. Valandos: 
12—2; G—8 ir pagal susitarimu. 
340 Centre St„ Jnmaica PI ai n. 
Mass. Tel. Jaroaicn 3975-VT.
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Tel. S. R 2806—R.

Ror. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
Ros

OPTOMETRISTAS 

ckzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Bocton
Ofise tik vakarais 4

A I


