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J. E. ARKIV. JURGIO 
MATULEVIČIAUS 

LAIDOJIMAS

/

Sausio 29 Bazilikoj pa
maldos už a. a. ark. Jurgi 
prasidėjo nuo 6 vai. ir tęsė
si iki 11. Buvo 3 pontifi- 
kalinės mišios, kurių pasku
tines 11 vai. celebravo ark. 
Skvireckas. Po paskutinių 
pontifikalinių mišių pamok- 
slą-sakė Vilkaviškio koadjut. 
vysk. Reinys. Leidžiant, kū
ną į Arkikatedros — Bazi
likos kriptą paskutini atsi
sveikinimo žodi tarė J. E. 
Valst. Prezidentas A. Sme
tona ir daug kitų aukštų as
menų.

LENKŲ PRASIMANYMAI

I

Vasario

VILNIAUS KRAŠTAS u 
PRIEŠlfNKUS 

t

Lenkų laikraščio “Dzien- 
nik AVilenski’’ žiniomis.Vil- 
niaus krašto sodžių pasta
ruoju laiku aĮiaugę Įtariami 
rūkai. Šen ir ten reiškiąs i s 
nepasitenkinimas; Esą ’jau 
faktų apie atskirus nužudy
mus ir ginkluotu^ puolimus 
politiniais tikslais.

Agitacija, stiprėjanti ir 
nukreipta prieš visa, kas 
lenkiška. Jau atvirai eina
ma prie sukilimo ir atskyri
mo pakraščiu nuoj Lenkijos. 
To judėjimo prieky stovi 
lenkų seimo atstovai, sukū
re ••Xepriklausomą valstie
čių partiją’* ir gudu “ITro- 
mada.’’

LENKŲ SAUVALĖ
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RAUDONIEJI RUOŠIASI , 
PRIE SUKILIMO

PARYŽIUS. — Pranei- 
jos^komunistai pamėgo jū
res 4r būriais stoja i jūrei-

. .y •
viją.

Sako, kad jie tą daro dėl
to. kad atėjus laikui užė
mę karinius laivus galėti] 
kariauti su dabartine val
džia.

Yaldžia tą visa žinodama 
daboja kiekvieną komunistų 
žingsnį.
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SUSITARĖ

REIKALAUJA NUSIGINK 
LUOTI ANT VANDENS

MIRTIES BAUSMĘ PA- 
KEITĖ KALĖJIMU

KAUNAS, 1-28 E. “Ga- 
zeta Poranna Warszaws- 
ka,” paskleidė žinią, būsią 
Varšuvoj lankęsis buv. Lie
tuvos žemės ūkio ministeris 
Krupavičius. Jis neva ap
lankęs kažkokį savo gimi
naitį — lenkų kariuomenės 
karininką ir taręsis su len
kų dešiniųjų partijų lyde
riais. Tuo . tarpu esą Kru
pavičiaus derybos neturėju
sios realių vaisių, bet vei-

U^ančios atnaujin

tos palankesnėse sąlygose. 
Po derybų Krupavičius per 
Dancigą grįžęs Kaunan.

“Elta” įgaliota pranešti, 
kad iš žinia yra grynas len
kų prasimanymas. Lygiai 
neturi jokio pagrindo ir len
kų spaudos žinios apie ta
riamąjį Varšuvon važinėji
mą p. Jančevskio ar 
menamų vyriausybės 
siuntinių.

kitų
pa-

ANGLIKONŲ VYSKUPAI 
PAKEIS APEIGAS

LONDOX. — Protestantų 
vyskupai susirinko svarsto 
pakeitimą jų bažnyčiose a- 
peigų ir net vedybų priešai- 

‘kos.
Kur nėra stipraus pagrin

do, ten negali būti nė pasto
vumo.

I
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Džiaugiamės, kad Lietuva, mūsų Tėvynė, jau devyni me
tai, kaip yra nepriklausoma. Esame pasiryžę ginti ją nuo visų 
jos priešų, kaip svetimšalių, taip ir išgamų jos vaikų. Besi
džiaugdami tečiaus neprivalome pamiršti, kad politinė nepri
klausomybė toli gražu dar ne viskas. Roma buvo netik kad 
nepriklausoma, bet labai galinga, bet kur dabar Roma? Liko 
tik sostinė be valstybės, be tautos, ir net Romos kalba yra mi
rusi. O buvo laikas, kuomet Roma valdė pasaulį.

Kaip politiniai tvaria ir galinga buvo Roma, taip ^įlpna 
ir 'susiskaldfiusi’’buvo ir tebėra Indija. Indija jau senai yra 
politinė Anglijos vergė, bet kas galėtų sakyti, kad Indijai grę
sia šiandien ar ateity Romos likimas? Reikia atsiminti, kad 
Indija jau turėjo aukštą civilizacijų, kuomet Romos nei vardas 
dar nebuvo žinomas. Ir vėl nebėra Romos, jau apie pusantro 
tūkstančio metų, jos galybė guli kapuose, bet tik dabar tepra
deda Indija rūpintis išgauti sau politinę nepriklausomybę.

Iš šių dviejų pavyzdžių manding aišku, kad politinė nepri
klausomybė ir net tautos galybė nebūtinai dar apsaugoja tautų 
nuo pražūties. Reikia ko tai kito tautos gyvybės palaikymui. 
Ko? Ieškosime atsakymo palygindami Romos ir Indijos i- 
dealus.

LOXI)OX. — Britu val
džia tialinai susitarė su Kan- 
toniečiais dėl valdymo mies
to JHankovv, kuris yra Britų 
ceikras Kantoniečių terito
rijoje. Britanijos kairieji 
priešinosi šiaLsutarčiai. bet 
didžiuma balsu perėjo.

WASTTTXGTQX. — Snv. 
Valstijų Prezidentas (’ool- 
idge Įdavė memorandumą 
Anglijai. Erancijai. .Japoni
jai ir Italijai, reikalauda
mas sumažinti ginklavimąsi 
ant vandens. Tą klausimą 
pataria rimtai pasvarstyti 
būsiančioje (ienevos konfe
rencijoje ir po to pasirašyti 
tam tikrą sutarti.

šis memorandumas suju
dino visą Europą. Tautų Ly
ga pritaria Prezidento su
manymui, bet netiki, kad tas 
fms galima- Įvykinti gyveni
mam Taip-gi. netiki ir kon
gresas. kad Europos šalys 
sutiks mažinti jėgas ant van
dens. kuomet Rusija taip 
smarkiai ginkluojasi. Pagy
vensime — pamatvsime.

KINIJA GAL APELIUOS I 
TAUTŲ LYG|

I

■i- politinės
O BTO-

UŽDRAUDĖ SIŲSTI
ŠAUTUVUS PAŠTU

WASHINGTOX. — Pre
zidentas Coolidge pasirašė 
bilių uždraudžiant siųsti 
paštu pištalietus, revolve
rius ir kitus šaunamus Įran
kius ir už peržengimą šio 
statymo bus baudžiami.

SPROGO BOMBA

1-

KAUNAS. — Dviem ko
munistams. nuteistiems mi- 
riop I’;
s
gWOS 
munistui
— teisinas 
bausmės.

A i (i u ros Pasiuiilin'įįbe
Amerikai
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m e vėžy, mirties bau------ .
mė paklūsta kalėjimu iki 

galvos. T rečiam ko- .
— nepilnamečiam 

netaikė mirties

VALDŽIA REMS 
FARMERIUS

Romos idealai buvo du: Galybė ir Turtas. Ji atsiekė juos. 
Tapo galingiausia pasauly valstybe, privertė pasaulį krauti tur
tus Romoje. Pasaulis turtus krovė, bet Roma nuo jų gedo, silp
nėjo, ir žuvo. į

■ Visai kitas buvo Indijos idealas. Neieškojo Indai nei ga- 
ybės, nei turtų. Misticizmas ir filosofija užvis labiau jiems rū

gėjo: ieškojo Dievo: stengėsi patenkinti ne kūno, bet sielos gi
liausius troškimus. Ir prie Dievo priėjo arti, arčiau negu kat
ra kita filosofija ar tikyba, išskyrus tik Kristaus, Dievo Žmo
gaus, duotųjų pasauliui tikybų. Ir Indijos siela šiandien yra 
gyva, nes arti stovi prie prakilniausio idealo, tuo idealu gy
vena.

Taigi matome, kad idealas yra svarbiausias dalykas tau
tos gyvenime. Žemi idealai pražudė Roma, prakilnūs idealai 
gaivina Indus jau per tūkstančius metų ir gaivins juos tol, kol 
Indai jiems tarnaus.

Gręsia Lietuvai pavojus iš Lenkų, Rusų ir Vokiečių. Jie 
gali išplėšti politinę nepriklausomybę. Dar didesnis pavojus 
gresia mūsų Tėvynei iš pusės tų, kurie stengiasi padaryti iš 
mūsų Tautos ŽEMŲ IDEALŲ VERGŲ; kurie hųpdo įpiršti jai

Vilniaus krašte; ir bend
rai pakraščiuose ( pagaliau 
pradeda jiems 3atsirūgti. 
Lenkų spauda jaa neslepia, 
kad ne šiandien, tai ryt pa
kraščiai gali užliepsnoti. So
džius, ypatingai gudų gyve
namose vietose, tiek nepa
tenkintas, jog pradeda reik
šti tai atvirais veiksmais. 
Keliose vietose Tdek anks
čiau buvdyAĮŽpu 
pdifeTjbs ‘vamnT
mis dienomis Disnoj užpul
ta komendantūra. Komen
dantas sunkiai sužeistas. 
Puolikai nesusekti. Agitaci
ja kasdien stiprėja, einama 
prieš visa, kas lenkiška, ir 
laukiama dienos, kuomet ga
lima bus nuo Lenkijos atsi
skirti.

Ryšy su kalbamais nera
mumais uždaryta didžiau
sia gūdi] politinė organiza
cija “IPomada.’* turėjusi 
pakraščiuose Į 20.000 savo 
skyrių su 500,000 nariu. Su
imta apie 500 žmonių, kurie 
kaltinami “ruošėsi sukilti.** 
Be to. suimti trvs žiiimm* 
gudu veikėjai, seimo atsto
vai: Taraškevičius. Rak- 
Miebailovskis ir Yološinas, 
nors seimas jų ir nėra išda
vęs, 
n ės 
net

Tokios griežtos priemo- 
padarė neigiamą Įspūdi 
Varšuvos lenkuos.

AREŠTAVO 60 UNIJU

RIGA. — Sovietų valdžia 
išleido Įsakymą laikraščiams 
sumažinti ataką prieš Britus 
441ei* taikos su- Kantonie- 
čiais.' Spėja, ar tik nebus 
bolševiku flirtas su Britais?

VOKIEČIU-LENKĮJ
DERYBOS NUTRŪKO

BERLYNAS. — Vokiečių- 
Lenkų ekonominės derybos 
priėjo liepto galą, ne dėlto, 
kad būtu kokie nesusiprati
mai arba keblumai sudaryti 
tokią sutartį, bet dėlto, kad 
Lenkai sulaužė pirmesnę su
tarti pašalindami 4 vokie
čius gelžkeliečims iš Aukšto
sios Silezijos.
. Taipgi vokiečiai pasipikti
no pasikartojančiais perse
kiojimais vokiečiu Lenkijoj 
ir jų deportavimu.

1266 JŪRININKAI 
KINIJON

PITTSBURGH, Kansas. 
Sprogdama bomba užmušė 

du vaiku ir jų motina, Mrs. 
E. L. Mayberry buvo sun
kiai sužeista. Policija spė
ja, kad kas nors metė šių 
bombą į tos šeimynos namus 
atkfcršindami.

egoizmo ir materializmo idealukus į vietą meilei, ^sHiikojimb ji(> streiko, 
ir solidarumo idealą; kurie verčia ją tarnauti velniii fr'fe&n vie- ' : 
toje Dievui ir artimui. Sielos vergija yra baisesnė už politinį 
pavergimą, nes, pražudžius sielą, tauta turi žūti. Taip žuvo 
Roma, Fenikija, Kartagina; taip mūsą laikais žūsta pamaži, 
bet neišvengiamai Francija, ir žūti ji turės, jei negrįš prie 
prakilnią Kristaus idealą.

X i-

Mes Lietuviai Katalikai džiaugiamės, kad mūsą Tėvynė 
yra laisva ir nepriklausoma politiniai; esame pasirengę ginti 
jos laisvę nuo visą jos priešą. Lygiai esame pasirengę ginti ją 
nuo tą priešą, kurie nori jai išplėšti politinę laisvę, kaip ir nuo 
tą, kurie kėsinasi iš^ėšti gaivinančus jos sielai idealus.

. Lai gyvuoja laisva, krikščioniška, koperatyve Lietuva!

L()XI)ON. — Sulig gauti] 
žinių Shanghai apylinkėje 
areštavo 60 unijų delegatų, 
kurie neva ruošėsi prie suki- 
Jūno ii- paskelbimo genern-

WASIITXGTOX, D. U.— 
Sulig Jūrininkų dcpartinen- 
to pranešimo 1266 jūrinin
kai vėl išplaukė Kinijon.Tai 
jau ketvirtas regimentas iš
plaukė iš San Diego. Cal.

*

GENEVA. — Kinija ne
rimauja dėlei Britanijos- 
ginkluotų jėgų siuntimo ir 
laikymo jos žemėj. Jeigu tik 
Britanija nepaklausys Kini
jos protesto, tai ji šauksis 
prie Tautų Lygos reikalau
dama. kad ji įsakytų Brita
nijai ištraukti kariuomene.

SLAPIEJI PRIEŠ
SAUSUOSIUS

Priešinasi Konstitucijiniai 
konvencijai

SULAIKYTI DU BOLŠE
VIKAI

Ežerėnų apskrity sulaikys 
t i du asmenys Jonas 
zas J., kurie skleidė pra
manytas žinias tikslu drum
sti krašto ramybę. 'Be to, 
sulaikytieji Įtariami pri- 
klansime komunistų parti
jai. Abu jierdnoti Utenos 
ir Ežerėlių karo*komendan-♦ 
to žiniai.

GAISRAS LIETUVOS 
UNIVERSITETE

Sausio 
Lietuvos 
vdVsitoto 
jos apskr

WASIIIXGTOX. D. C.— 
Senatas perlenlo 47 balsais 
prieš 39 taip vadinam;] Mc- 
Narv-Haiigen bilių. sulig 
kurio farmeriai gaus pasko
las iš tani tikro $250.(100.000 
paskolų fondo.

Be to. f ederalė valdžia su
darys komisiją iš 12 asmenų, 
kurios svarbiausia užduotis . 
bus prižiūi/'ti. kad Įstatymas 

 

būti] vykdamas.

K9PERATYVAI PELNĖ:

J
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OMARĄ-—Nebraskos 
merių unijos metiniame su-- .k. 
važiavime paaiškėjo, kad s 
parduodant gyvulius unija 
per 1926 metus pelnė dau
giau ijė $200.000 ir iŠ pieni- 
ninkvstės pelnė- arti $100.-
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u negu 200 kopė- 
krautuvių padarė

r

ALBANY. X. Y. — Lyde
riai republikonų partijos su-j 
tarė dėti visas pastangas, 
kad neprileidus “sausųjų” 
demokratų inešti kongresai! 
rezoliuciją reikalaujant šau
kti konstitucijinę konvenci
ją panaikinimui 18-1os kon
stitucijoje pataisos.

Sulig konstitucijos, tauti
nę konvenciją, turi sušaukti 
kongresas, kuomet dū-treč- 
daliu valstijų to reikalauja.

28 valstijos savo reikalavi
mus jau įdavė, o 4 valstijos. 
Mass.. Xe\v York. Marvlalid 
ir Rhode Tsland eina iš vien 
prieš sausuosius ir jau ren
gias! perleisti biliuš.

GAISRAS SUNAIKINOJi
iDALI MIESTO Y

v . .

A t 
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BANGOR. M e. — Vasario 
14 d. 1 vai. rvte kilo gaisras 
pačiame vidurniiesty ir su
naikino 4 didžiulius bilditi- 
gus. Besiplečiančios lieps
nos pasiekė ir miesto rūmus. 
Tuomet majoras TVilson pa
šaukė miliciją išnešti kasą ir 
dokumentus ir saugoti valą?.,, . 
lybiui turtą. Padare

nTiostotiTT. , "hųI*;
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NAUJ. ANGLIJOS KATALIKAI NEPAMIRŠKITE SEIMO -

18 d. kilo gaisras 
Universitete. Uni- 
profesorių komiso 

jos apskaitvmu gaisras pa
darė nuostolių apie už 7000 
litu. Sprogdamas lienzipas 
smarkiai apdegino puolu
sius gaisro gesinti raštinės 
tarnautojus pp. Ogelską. 
Norkų..šveicorių, vieną stu
dentą, keletą — lengviau.

JAU NEBETOLI 22 VASARIO
• ’ 'V

z-*- . Q •

Rengimo Komisija ir Bostoniečiai rengiasi rūpestingai 
jus priimti Bostone. J"

Mūsų priešai šino laiku triukšmauja šiandien daugiau ' & 
negu paprastai.1 -

Vieni rėkia jie vieni tiktai tesą darbininkai, visi kiti 
buržujai. Kiti vėl šaukia, kad njeka^ kitas kaip tik jie tie* 
ui tesą tikri pat ri jotai. Visi jie protestuoja. Jie norėtų iš* 
naikinti visą kas mums brangu. ■ rjfc

Tame seime turėsime progos dar sykį viešai pareikšti 'y 
savo nusistatymą Įvairiais klausiniais, dar tampriau susi-'‘ 
organizuoti, susipažinti. ’r

X ’ h
Jr atnaujintomis jėgomis stosime Į k*vą už idealą Dic*.y& 

vas ir Tėvynė! Teisingumas ir meilė! - *
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Šešiolikta diena Vasario 
Džiaugsmingai tenka paminėt 
Ir vardą mūs garbingo Kario 
Širdingai reikia pamylėt.

Kas Maskvai nor tarnaut teeina 
Laižyti Lenino batus; —
O mes užtrauksim laisvės dainą: 
Te Lietuva laiminga busi

nepa- 
Šven-

Valio, laisvoji Lietuva! 
Valio, trispalvė vėliava!

t- 
A.S,

su-
ar 

bet 
te-

PRENUMERATOS KAINA
Metams .......................................$4.50
Boston’e ir apylinkėse ................... $4.5v
Jžsieny................................................. 85.5b

Vergai vergams telaižo kojas, 
Jiems kvepia Rusijos degutas: 
Gi Lietuvys i kovą stojęs 
Gins laisvę, kaip narsusis liūtas.

Vedybos. Ekonominė įtaka. Doros pašlyjiinas. Pavainikiai. 
Dėl “alimentų.” Savotiška politika.

Maskva rankas pagiežoj kremta 
Ir keikia Lietuvos karius;
Bet mums laisvai gyvęti lemta, 
Vergijos užsimiršt metus!

Mūs didvyriai taip nusistatė, 
Kad laisvė reikia išlaikyt, 
Be jungo svetimo gyvęti 
Ir savo šalį atstatyt.

• *llHP 
auklėtinių 

gieda liūd-

■'eT ■ i o l'i n -h- . ., i-...........n t—

’ Filo de Patrujo

LIETUVOS KAIME

išeis už vyro 
savotiškos “politikos:

Bet štai Karys iškėlė ranką, 
Susmuko Rusijos vergai: 
Dabar jiems raust iš gėdos tenka, 
Nes tamsūs išdiioties darbai.
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ARBININKAS
(THE W0RKEE)

Published every TUESDAY and FREDA Y 
----------- by------------

,. C. ASSOOIATIOM OF LABOS

as second-dass matter Sept. 12,1915 at the post offlce at Boston, Mass. 
Uiider the Act of Mtyrch 3, 1871T’

įce for mailjug at special rate of postage provided for ln Section 1108 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918” 

8UBSCRIPTI0N KATES:
' z • • • • •«••••••••••■••••«8A5O

___ , t and suburbs ./.................84.50
Voragn couną-ies yearly.............. 85-50

“DARBININKAS”
866 West Broadvvay South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

Šešiolikta diena Vasario
Pati brangiausia mūsų tautai, . 
Nes pastangoms garbingo kario 
Mums laisvė likosi išgauta.

LAIVYNŲ MAŽINIMAS, 
AR POLITIKA?

Vasario 10 dieną prezi- i 
dentas Coolidge pasiuntė i-j 
dentiškas notas Didžiajai 
Britanijai, Francijai, Japo
nijai ir Italijai. Jis siūlo 
šioms valstijoms tartis drau
ge su Suv. Valstijomis apie 
mažesniųjų karo laivų staty
mo normavimą. AVasliingto- 
no konfereitcijtije buvo pa
daryta sutartis tarp Suv. 
Valstijų, Anglijos ir Japoni
jos, kad proporcija 5-5-3 bus 
taikoma tik prie didžiausių 
karo laivai, dreadnaught’ų.

K*-
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t. y., kad ant kiekvieni) 5 
Suv. Valstijų dreadnaught’ų 
Anglija turės irgi 5, Japo
nai gi tiktai tris.

Dabar Coolidge siūlo, kad 
ta pati proporcija būtų tai
koma ir prie mažesnių laivu.

Mes labai abejojame, ar 
Europos valstijos sutiks su 
Coolidge’o pasiūlymu, jei 
apsiginklavimas lies vieni ik 
laivynus. Europai labiau rū
pi armijų mažinimas negir 

į laivynų. Bet tame Suv. Val- 
jk stijos yra mažiau interesuo
ta tos. Iš kitos pusės Vakaru 

Europa negali rimtai galvo
ti apie armijų mažinimą kol 
Rusija nepanorės derybose 
dalyvauti.

Coijidge visa tai be abejo 
žino. Klausimas, kam jis 1a 
pasiūlymą daro. Atsakymą 
į tai, manding, rasime ne už
sienių ministerijoj, bet kur 
kitur. ♦<•

Prezidento rinkimai jau 
nebepertoliausia. Coolidge’o 
popūlerumas dingsta nežiū
rint pūtimo kaikurių repu- 
blikoniškų laikraščiu,
gresi* jo įtaka irgi mažėja.

. Kongresas
juo sutikti laivų nestatymo 
klausime.
darys dar keblesnė, jei Mc- 
Narv-Haugen bilius kas link 
pašalpos vakaru Laimeliams 

.‘Teis. Jei Coolidge pasira
šys po tuo biliu, rytinės val- 

f stijos bus nepatenkintos: jei 
; nepasirašys, vakarines bus 

prieš jį.
\ Bet jei įvyks laivynų ma

žinimo konferencija, tuomet 
t*Žmonių domi” bus nukreipta 

nuo vidaus politikos.
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“išrado,u "kad^išpažintis y- 
ra gera ir morfilių ydų ati
taisymui.

Ir Psyclioanalistų ir Fos- 
dicko “išpažintis’’ yra nau- 

jdingą, bet negiliai tesiekia 
kaip viena taip ir kita. Jos 
gali pagelbėti atitaisyti vie
ną kitą girgždantį ratelį 
gedusiame psichiniame 
doriniame mechanizme, 
tik Katalikų išpažintis 
pajėgs išgydyti ir atgaivin
ti tą žmogaus sielos jėgą, 
kuri varo visą sielos mecha
nizmą, kuri susiduria su 
Absoliutu Dievu. Jos nepa- 
gydys Fosdiėko išpažintis.

Taip sakant, aplopys bet 
neatgimdys sielos.

FAŠISTAI AR “FAŠISTAI”

Mes branginame tą Tėvynę 
Antru kartu jau atvaduotą 
Ir mylim tuos kurie ja gynė 
Klastingiems priešams vėl parduotą.

Ir išdavikai griežia dantį, 
Kad nesuskubo ją pavergti;
.Jau užmarinę buvo pantį
Ir rengės prie Maskvos prikergi, —

Kon-

nepanorėjo su

Sausio 27 prie prof. Ha- 
gentorno klinikos (Miškų 
g-včj) susirinko keli šimtai 
žmonių, nes Žiifia dar nebu- • 
vo plačiai pasklidusi paly
dėti a. a. arkiv. Jurgio kū
ną i šv. Gertrūdos (Šaričių) 
bažnytėlę.

Organizacijos dar nebuvo 
■ suspėjusius tokiu trumpu 
laiku sušaukti savo narių, 
lydinčioj i minia ėjo palai
dai. Vienintelė organizacija 
— L. K. stud. Ateitininkų 
draugove organizuotai, eilė
mis, su vėliava išsirikiavo 
eisenos jiradžioje. Reika
linga ją už tai sveikinti ir 
gerbti, nes be ateitininkų ei
sena būtų buvusi pakrika.

Be to, nors buvo užsaky
tas gedulingas vežimas, stu
dentai ateitininkai paėmė 
ant savo pečių Brangaus 
Ganytojo karstą ir visą ke
lią garbingai jį nešė.

Taip ir dera tai jaunuo
menei, kuri yra užsimojusi 
Kristuje Lietuvą atgaivinti.

Sugaude bažnyčių varpai 
ir didelis ąžuolinis karstas, 
slepiantis brangaus Vilniaus 
kankinio liekanas, svyruo
damas ant jauną ateitinin
kų pečių pradėjo lėtai slink
ti pirmyn.

Dvasiški jos daugybė. Vi
si kas gyvas subėgo palydė
ti didįjį Vienuolį ir Apaš
talą.

Seminarijos 
choras gūdžiai 
nąsias psalmes.

Tylėdama slenka minia, 
kurios vis daugėja.

Išbalęs ir sujaudintas ei
na su mitra ant galvos mon- 
sinjoras Faidutti.

Kalėdų šventės praėjo, 
prabėgo ir naujieji, metai. 
Žodžiu prasidėjo tikrąsai 
“mėsajiedas.” O laike “mė
sa jiedu’’ piršliai pasikinkę 
juodbėrius tik zuja iš kai
mo kaiman, kur gražesnės 
panos, kur turtingesnės nuo
takos. Taip būdavo seniau. 
Daug panašaus yra ir šian
dien, jei neskaityti, kad vis 
kaskart didėja “iš meilės” 
apsivedūlių skaičius. Bet ir 
šiandien, tūkstantiniai paso- 
gai ir svarus kraits nema
žas argumentas susilaukti 
dažnų piršlių. Tik pereiti 
metai, o rodos, ir šieji — 
rodis mažiau gyvumo. Iš 
sakyklos klebonas vos vie
ną, kitą porelę pagarsino, o 
kitais metais būdavo net po 
kelioliką užsako, kad net ir 
toks įdomus dalykas nubos
ta lig galo išklausyti. Sun
kus ekonominis sodžiaus 
pergyvenimas — dar metais 
kitais nnsendins ne 
kaimo mergelę.

Nors liūdna, bet 
slėpsi, kad šiandien 
toje Lietuvoje dora krinta 
žemyn. Kelio čia Įtaka — 
daug būtii galima išrokuo- 
ti, bet vaistų šiai nelaimei 
jau šiandien reikia ieškoti. 
Čia dvasiškijai reikia pagal
voti ir rasti racionali prie
moli) jaunimas nuo puvimo 
sulaikyti. Geros priemonės 
įvairios jaunimo organizaci
jos, kurios jaunuolį, jau
nuolę padeda Įsikinkyti Į 
kilnesni darba ir trukdo 

». «■ 

plūstis išdykavimui. Čia pa
dėtų laiks nuo laiko suruo
šus bažnytkaimių paskaitas, 
pakvietus lektorių iš kitur.

Kunigai nusiskundžia, kad 
trečdalį metrikų knygų-ter
šia neteisėtų vaikų užrašai. 
Jau kaimo mergelių drovu
mas pamažu nyksta, ypač 
tarnaičių tarpo. O apie vai
kinus — geriau neužsimin
ti! Pavainikiu išgirsi šen 
ir ten, ir jais nesigėdi mer
ginos, girdi: “ne aš pirmu
tinė, ne aš paskutinė.” ^Mer
ginos ir vaikinai Įvairias 
nykšystes pliauškia neužsi
leisdami. Žinoma, nepama- 
nykit, kad visas jaunimas 
toks; yra skaistaus jaunimo, 
nors gal žymi mažuma.

įžengei taikos teisėjo ka
merom Svarstoma įvairios 
bylos jų tai |X‘ labai dažnai 
išgirsi: byla vaikino ir mer
ginos “dėl alimentų.” Ką 
tai reiškia ? Reiškia, kad du 
išdykėliai “iš meiles” 
ieško teisybės teisme, 
kau “du išdykėliai,” 
šiandien retai pasitaiko, 
kad tikrumoje būti) iš jų tik 
kuri viena pusė kalta. Teis
mas. beveik visumet paten
kina merginos ieškinį ir ten
ka kavalieriui mokėti kas 
mėnuo po keliolika litų ]xir 
visą dešimtį metų. Daugu
moje atsitikimų — tokio ap
siveja, nes 'kani-gi malonu 
savo visi) uždarbį atiduoti 
merginai, kad apsivedus vis
kas teks abiem.

Tačiau ir merginos, ku
rios šiokiu a,r tokiu būdu nė
ra užtikrintos, kad lengvaV venti.

prisilaiką 
ima 

vilioti vaikinus, kad paskui 
teismo keliu jį privertus 
vesti, jei jau jis nenorėti) 
mokėti. Žinoma dabar vai
kinai bus atsargesni, ir nors 
tokiu būdu dorai gręs ma
žesnis pavojus.

Bet ant to atsidėti nega
lima. Visiems, kuriems; rū
pi mūsų jaunimas, jo doro
vė, jo skaisti siela, — turi 
imtis darbo ir ieškoti ir ras
ti priemonių tautos puvi
mui pastoti kelią. Visko, 
ko gero trokšta jaunimas — 
reikia visomis išgalėmis 
duoti, patenkinti. Knygų, 
spausdinių — jie turi gau
ti tiek kiek reikia; neturi 
būti sielos bado, ir skurdo. 
Reikia rasti jiems ir pramo
gų, padedant jas suruošti. 
Brolių amerikiečių pareiga 
savo jauniems .broliukams, 
sesutėms padėti. () padėti 
jau ne.taip sunku: — išla
šėti savo gentims, draugui, 
draugei — laikraštį, gerą ar 
iš Amerikos ar einantį Lie
tuvoje. Nereikalingas, bet , 
naudingas ir doras knygas 
— siųsti taip pat jiems. Būt 
gera, kad didesniuos mies
tuos, Amerikoje, paeiną iš 
vienos apylinkės Lietuvoje, 
sykiu susitarę, sumetę po 
centą kitą — užpirktų nau
dingai knygų ir — pasiųs
dami savo parapijon paau
kotų savo artimųjų, sAvo 
brolių-sesučių jaunajai kar
tai. įsteigdami jiems knygv- 
ny-biblioteką. kuria jauni
mas mielai naudosis ir pa
mažu jų geros, kilnios pajė
gos stiprūs ir dora tobulės.

Fašizmas gimė Italijoje. | 
Vyl iausis jo vadas yra Mus- 1 
solini. Fašistų organizacija | 
yra išsiplatinusi po visą I- I 
taliją. Tonai fašizmas yra 3 
tai partijos diktatūra. Rei- | 
kiu atskirti paitijos valdžią i 
nuo partijos diktatūros. S 
Fašizmas tikrai sakant nėra s 
partija tikroje to žodžio! 
prasmėje, bet organizacija p 
panaši į eentralę organiza-H 
riją kaip pav. kukluksai.H 
Valdžia pastatyta kokios po-h 
litinės partijos yra atsako- ■ 
minga prieš parlamentą. 
Parlamento didžiumai iš
reiškus .jai nepasitikėjimą, 
ji pasitraukia mm valdymo. 
Italijos fašistai daro prie
šingai. Ar rinkimai eina 
prieš juos ar ne. jie mažai 
tepaiso. Ne jie prie parla
mento, bef parlamentas prie 
jų turi prisitaikinti. Fašis

tų organizacija stovi taip 
sakant už kulisų ir diriguo
ja valdžią.

Italijos fašizmas yra pa
našus trečiam internacijona- 
lui. »

Dabar paklauskime, ar y- 
ra kas nors panašaus Lie
tuvoje. Kur ten yra fašistų 
organizacija? kur yra dik
tatorius? Kame ji laužo 
konstituciją? Kur ignoruo
ja Seimą ? Pasakys gal kas, 
kad dabartinė valdžia nori 
taisyti konstituciją. Kon
stitucija yra žmonių paila- 

i ras ir gali būti keičiama tų 
pačiu žmonių, kurie ją pa
rakė. Toje pačioje konstitu
cijoje yra numatyti keliai 
konstitucijos taisymui. Tuo
met lik turėsime pamato 
protestuoti prieš valdžią, jei 
ji kėsinsis keisti konstitu
ciją sauvališkai o ii^dva 
ka numatyta konsti^Mp., 
To ligšiol Har neniaMfne.

Taigį fašizmo baidyklė y- 
ra tik mūsų protestuotojų į inoksta 
kaitusiose makaulėse.

Jei Lietuvoje kas nors<mū- 
gins įvesti fašizmą. “Dar
bininkas” pirmutinis priešIsuomcnės sluogsnius. 
tai protestuos. tik Lietuvių, bet ir kitų tau-

LIETUVIAI BUTLEGERIAI

Šaričių Bažnyčioje pa
ruoštas -Įiaprastas katafo- 
lius.

Procesijos daliai suėjus 
bažnvčion, atidaro kaista ir 
visi gali pamatyti žemišką
sias griaudinančias lieka
nas to, kuris ne čia sau tai
sėsi buveinę, bet darbavosi 
Dangaus Tėvo vyndaržiuo— 
se.

O vis tik skurdu ir nejau
ku matyti, kaip tas didelis 
dvasios galiūnas, tas šven
tas vyras, tas šventumu 
spinduliuojantis Bažnyčios 
Kunigaikštis guli slaptingos 
rankos pakirstas.

Žmogus taip yra įsitikė
jęs, kad ir kilniausiais že
miškais pasireiškimais, kai 
be skausmo l>e ašarų jam 
neįmanoma žiūrėti į sielos 
ir kūno atskyrimo faktą.

I)el to ir Išganytojas, ži
nodamas tą žmogaus silpny
bę, nepasmerkė ašarų, 
priešingai, jas palaimino.

Liūdni ir jierblokšti skirs
tėsi visi liūdnosios eisenos 
dalyviai, lx‘t ir tikri, kai 
tas, kuris taip kilniai mo
kėjo gyventi ir taip šventai 
mirti užtars juos, pažįsta
mus. Ix>t tik geros valios 
žmones, pas Dangaus Tėvą, 
pas kurį jis dabai’ ilsisi am
žių amžiams.

KUN. KAN. P. DOGELIS
*

Sausio 20 dieną Gerbia
masis Kanauninkas šventė 
50 metų amžiaus sukaktu
ves. Plačiajai Lietuvos dar
bo žmonių visuomenei Jo 
asmuo gal ir nelabai žino
mas. Svarbiausioji to prie
žastis yra ta, kad Gerbia
masis Kanauninkas nemėgs
ta daug kallx"ti, 
vien darbui, 
meniniai darbai yra 
dideli ir jų visų e Fa 
galimumo suminėti, 
jų dalis yra nudirbta 
šų labui. T!K)7 m. Jisai su
organizavo lietuvaičiu tar- 
naičiu šv. Zitos draugiją, ki
toje draugijoje su tokiu di
džiu pasišventimu dirbo, 
kad šiandUuą draugija jau 
turi įsigijusi žemes, namų, 
įvairių įstaigų ir yra pasi
stačiusi didelius mūro na
mus su gražia sale, kurioje 
tam tiktu laiku posėdžiavo 
Darlio Federacijos geležin
kelininku konferencija. Pa
čios Zitictės. Gerbiamo
jo Kanauninko darlištumo 
ir atsidėjimo dėka, tam tik
rais atsitikimais gali gauti 
žymios materialūs jiarainos.

Šitam Didžiam Visuome
nės Darbininkui, daug Nu
sipelniusiajam Vargšų Vei
kėjui Jo sukaktu vii) proga 
mes iš savo širdžių linkime 
dar daug dešimčių metu gy-

tų tarpe ištvirkimas plinta 
pasibaisėtinu greitumu.

Kas darytina? Kol bus 
prohibicija sunku daug ką 
nuveikti. Svaigalų dirbimas 
namuose pasiliks tol. kol bus 
prohibicija. Bandė su tuo 
kovoti ir federalė ir valstijų 
ir municipale valdžia, bet 
be pasekmių. Pasilieka te- 
čiaus kitas kovos laukas, kur 
kiekvienas pilietis gali daug 
gero padaryti. Naikink ne
švarius naminius saliūnus. 
Čia negalima gailėtis būtle- 
gerių, reiklu gailėtis jų duk
terų ir sūnų, reikia gelliėti 
jaunimą, kurį jie tvirkina 
dėl savo pelno. Reikia lie pa
sigailėjimo skėsti juos poli
cijai ir pagelliėti policijai 
gauti įrodymų, kad jie tik
rai laur.o įstatymus.

Jei būtlegeris parduoda 
svaigalus jauniems, jei jo 
namuose paleistuvaujama, 
tuomet jį slėpti ar užtarti y- 
ra biauriausias prasižengi
mas netik prieš įstatymus, 
liet ir prieš Dievą.

Prohibicijai įvykus gir
tuokliavimas netik kad ne
pranyko, bet dar labiau į- 
s i galėjo, ir persikėle iš kar- 
čiamos į namus. Pirma bū
davo byrąs pareina girtas 
namon, apdaužo pačią ir 
vaikus ir tuomi sužadina tik 
girtybės neapykantą savo 
šeimoj.

Dabar “namine’ ’virina- 
ima namuose. Šeimyninkč 
beviliodama, arba lx‘Į>adė- 
dama vyrui ne be to kad ne
paragautų ir pati. Reikia gi 
žiūrėti, kad gerai “teisty- 
tų.” Beragaudama pripran
ta tankiai ir pati girtuok
liauti. Vaikai, kurie aty- 
džiai tėmija, kai darymo 
procesą irgi įdomauja, kas 
tai per skystimas, kurį taip 
slapta-* fabrikuoja tėtis ir 
nuima. Ir vietoj neapykan
tos prie velnio skystimėlio 
atsiranda noras ragauti už
ginto vaisiaus.

Blogiausia yra su tomis 
šcifnomis, kurios svaigalus 

yąr- parduoda. Paprastai tokiuo- 
n.j*. |sr namuose parduodama ne

tik svaigalai, liet ir pačios 
ir dukterų dora. 'Penai iš- 

girtuokliauti ir pa
leistuvauti priaugantieji 
vaikinai, iš ten jie išneša sa
vo ištvirkimą į platesnius vi 
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FOSDIKO “IŠPAŽINTIS”

— *

*

Pagarsėjęs Amerikoje pro 
testantų ministeris Fosdick 

P apgailestauja prašalinimą 
b išpažinties pas protestantus, 
i. Jis pasisako už išpažinties 
[ grąžinimą tik. žinoma, ne 

tokios, kaip pas katalikus.
Savo rūšies išpažintis jau 

* senai yra Frondo pasekėju 
“ UŽgirta ir vartojama įvairiu 
psichinių nenormalumų pra- 
šalinimui. Dab.fr Fosdick

Ah'EJVJ
Prabėgdavo vėjas, dulkes sukėlęs — 
.Praeidavo žmonės. Ivg šlitiniu dvasins... 
Man tuščia ir ilgu alėjoj...

Ir pinasi svajos vainikais, lyg gėlės 
Aš laukdamas ieškau, lyg rasiu.
Ko ištiki) amžių ilgėjaus...

Dab.fr
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PRANCŪZIJA JUGOSLAVIJA

JAPONIJAPRANCŪZIJA

ūm
inio

|>ra-

prancūzu moti'ių 

katalikiškyje 
dirba prie 
priemiesčiuose
bibliotekose ir 
i-iales, kuriose 
šeinių 
teikia 
čioms

T alsi į/Ih ui~s />ra<l~ios 
J, l/l.los l,ii 11 imis. Jau 
tulo laiko medianinės 
nioiiės sindikatas skundėsi,
kad iš mokyklų paleisti jau
nuoliai ir mergaitės metai iš 
metu parodo vis nienkesnj 
misi many n i.-r | >a prašė ia il
siuose darbuose. Tirrptauti- 
i>es kataliku spaudos 
turos pranešimu, i 
a pi i ak rasei u rimt a i 
pasaukimo niokvnio 
gus, kad jos duoda 
liūčiai nepakankamą 
nimą pradinėje

agcll-
I lerriot

ba les

e

S.) Į11 U-
* • 1 K • Sa i )so-
išlavi- 

mokykluj
prancūzų kalboj, rašyboj jr 
skaičiavime.“ Mokyklų vai
siai laisvose katalikų mo
kyklose, m-paisaiit šių įstai
gų neturtingumo, via visais 
žvilgsniais daug geresni ne
gu vaisi vbi nės.

Kuiiii/u )ik !//mus iš pnrt!-\ 
piju luinai (klebonijų) bu
vo vienas maloniausiu radi
kalių savivaldybių atstovy
bių kovoji' prieš bavžnyčią 
ginklu. Dabar, kaip prane
ša “Osservatore Romano.” 
nuomavimo taryba pravedė 
per Senos Departamento 
'Teismą nutarimą, kuris pa
daliau suteiks užtikrinimą 
klebonams gyventi parapi- 
jos namuose. Teismas pri
pažino kunigo reikalavimą, 
kad gyvenamoji vieta, kame 
jis ema savo pašaukimo pa
reigas. būti] apsaugota sulig 
19A26, TV. T. įstatomo 5 st. 
Aišku, daugelis vietų netu
rėjo kunigo. nė pamaldų, kai 
kunigai dėl nepakeliamo- 
nuomos mokesnio turėdavo 
išsinešdinti iš parapijos na
mu. 'Tokiems darbams da
bar bus padarytas galas.

1\ rii, ši' iiiiii u i i h <ii tonus Ili
pios liisTs. Religiniai Ja
ponijos ateičiai numatomos 
gražios persĮiektyvos. Vy
riausybė itiošįa įstatymą, 
kuris suteiks laisve kataliku 
ir kitoms krikščioniu Baž
nyčioms. Ligi šiol Japonijoj 
iebuvo pt i pažįstama išimti
nai budizmas ir šintoizmas. 
Nors praktikoj tebuvo ken
čiama ir krikščioniu religi- 
jn, liet jos padėtis nebuvo 
tikra. Vyriausybes ruošia
mas įstatymas turi pastaty
ti rc'liginį veikimą ant tvir
tu pamatu. Jis duoda Baž- 

įnvč-iai juridinio asmens tei- 
’ses. Dar daugiau: bažny
čios paliuostiojanios nito mo- 
ki-sčin už judomą ir neju- 

;<loma nuosavybe ir jos tur- 
! . ‘ .v • \i-ii neliečiami. 'Trumpai ta- 
L . . . .... .
p-tanb jos leisimai sttlvgma- 
iinos su valstybinėmis teligi- 
i iomis. Japonu imneratorius 
j( Mikado) jau nebemato kri
kščioniu tikėjime pavojaus, 
kuris gręsttt- jo tautos išti
kimybei grimui. Jan<mijos 
sostas turi kitus priešus — 
socializmas ir komunizmas 

saulėtekio valsty
bėj. Japonuose kelia nera
mumo revoliucinis judėji
mas ir jie mano, kad kri- 

įkščjouybė bus jiems sąjun- 
giiiiukas prieš anarchiją. T- 
statvmas, kuris suteiks kri
kščionybei leisinę būkit', 
ruošiamas komisijos, kurion 
įeina abieju valstvliiniu re
ligijų ir krikščioniškos Baž
nyčios atstovai. Du krikščio
nys tariasi su astuoniais bu
distais. Japonijoj 48 mili jo
nai išpažįsta budizmą ir 11 
mik Šintoizma. 250.960 krik 
sč-ioiiybe. kuriu 150.000 ka 
miikvhe.

i

i. - : 
.i

be savo pagrindi- 
dar gauna už vi<‘- 
75 įraukus įrtnne-

Ši linus iib/u. t. v. al?<^ 
<li Jum.is sulig šeimos didi! 
imt. yra senas katalikų <o 
(dalinės politikos rtikalavi- 
mas. Vienas tu iriu katali
kų darbdavių. kurie uol i ši 
reikalavimą įgyvendinii, y- 
ra prancūzų pram'ommnkas 
Michelin. šis darbininkų 
vaiku skaičiui padidinti, 
jau ketvirti metai yra pa
skyręs, kad kiekvienas dar
bininkas 
nės algos 
na vaiką
siui priedo, už du vaiku — 
159 fr., už tris — 300 fr. ir 
kiekvieną vaiką toliau po 
100 fr. 'Taigi per metus su
sirenka 9000. 1800, 3600 ir 
daugiau fr. priedu. Pa.lv tri
nus giminiu skaičtų Miche
lin darbininkų ir kitų pra
monininkų tarpe, malvi. ko
kios ypatingos Įtakos pada
rė Michclbi priemonė. Kai 
derliumi - hVrrand. Beau- 
nioitt. AtinrieTO ir kitose 
vietose -pas Mii-heltn darbi
ninkų gintimi] skaičių- pa
kilo 50r; paskirtų fabriku 
darbininku^ nukrito net 86 
mioš. kai kur.

PROTESTANTĖS ATSI
VERTIMAS

Nc.-cii;<! š\<-ii-;ii'ij''.j 
to i knbilikų tikėjimą ItL 
šiol buvusi prolestanie gai
ši sceiti's \,‘iix4*<bj lt loltiaiių 
rašytoja Vo’t (loltsi-h;;!;. 
I Tiimta į kai ribku 
ji tuoj iškeliavo ; 
Asyžių a|Jtiikyli 
vietų. Bynie iš 
Fruhvči i th ji priėmė šv. su
tvirtinimo sakramenta.

seiir.!
Bažnyči
Ryma ir 
švųiiųjų 

kariyi+olo

— - Kaialtkų spauda ik: 

duoda įdomiu pram Šimu a- 
pi-- KuliibL ’! nl.cijiis \vsiv- 
mąsi J t:go<l t\ i.joį. \ |.-aė di 
dėlę pažanga daro Kroati
joj. Nuo to laiko, kai Apaš
talu So-ta.- dokitmeiilu ‘Khi 
\r<nm> Dvi” apkeikė k'ai.t- 
liki-kąją akcija ir* lik kai
po dvasitiinki! pareigą.bet ir 
kaip') tikiiiČ-iujti. Jugoslavi
jos vyskupai paėmė katali
ku veikimo ’ organizaciją į 
savo rankas. 'Titoiau pabrėž
ta. k<<(l hti t ai • r.t * a k e i j a i 11 ’ t 
stovėti aukščiau visol:ios no- 
litin's partijos, kad ji r<-i> 
kia pasaulinio luomo dalv- 
vavimą BažuveKs misijose, 
ir kad todėl ii turi pi-ikl-m- 
svii discinliii’n'i’iose ptmk-idatig- 
tuose b.-'žiivtmri horarclii- 
iai. Teori1.mins kroatu ak
cijai pagrindus davė Sera- 
je'o ar!.ivy-k. Dr. Ivan Sa
rte. kuti kataliku akciją 
nagrinėja dviejuose- raštuo- 
-•e. ?mraiam paduoda ir 
J iig<'-.l;v'i o>> Kpi>kopaio nu
tarimą išleisti kataliku diim- 
r.’išti. nepriklau-aulĮ jokiai 
politini! partijai. Sarajevo 
ari:id'erezijos dekanų k<>n- 
firmicija nutarė kiekvieno
je parapijoje Įkurti katali
ku. veikimo komitetus. Ka
taliku akcijos organizacija 
p;ir;t pijomis ir vyskupi jo
nus ir vadoyauįjanl tauti
niams c< uir.iiii:;. kurie viens 

•su .kilti koordinuoti, greitai 
žengia pirmyn' ir tikimasi, 
kati g>-iimi.-iii-In laiku jos Į- 
IveJio'as ’>ra-;dė< ir 
• 1 i< (-('-/i ;<t-• •.
I
i ______________

veikimą 

akcijoje. Jos 
kalechiztici jos 

paša ulinėse 
Lipti peš So 

kuriose geresniu 
katalikės mergaitės 

savo nietiViau stovin- 
sesiitčms dvasines pa

spirties. Kaikur pl ovinei jo
je klebonai kreipiasi į išla
vintas ponias prašydami. 
k<-.d jos lirai įmokamos padė
tu kataliku mokykloms, 
šiam tikslui Kambrai arki- 
v' skupijoj yra organizacija 

į“ V < Joni a. iręs de 1 ’education 
d ibi-;.” šios organizaci jos 
nariai visus metus katalikų 
mokykloms dirba, kad pa
lengvinus neskaitlingu, per- 

apkraufų niokvtoju 
^načią. Blois tini savo ‘skra- 
l jojant i savanorių regioną,” 
Įkiii io nariai — niotervs turi 
j visus reikiamus mokvtojau- 
ti liūdvmus ir du arba tris 

■ savo gyvenimo mitus dirba 
inoniokamos kataliku, niolp'k- 
loe.

PRANCŪZŲ ŠEIMOS
11.669,000 šeiniu 1.930.-
y«n bevaikių, 3.668.000

2,.

PRANCŪZIJA

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikiDėJaut pareigas kaipo Seiminin
kė ir molina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus imlumus kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLE No. 68

Virimo Receptas
• leięti kas paklaustu .jūsų kokis 

maistas yra tipiškai Amerikoniš
kas. obuoliu pajus be abejo gautu 
garliitiga paminėjimą. Pajus yra 
•m’oiamas užkandis ir obuoliu pa
jus yra ypač skanus kada daiątas 
iš imkstyvu obuoliu. )les dažnai 
ti’ur. \’omes delko obuoliu pajus 
vritmmas dėl lukštu ar dėl vidu
rio ! 'Tiktai patėmiję valgyklose 
užkandžiu prašytojus galit pama
tyti kaip pajus tankiausia atme
namas. Sekantis receptas vra toks 
kuris pataps mėgiamu valgiu jū
sų šeimynoj. I.šbamlykit jį šian
dien.

Obuolių Košės Pyragas
1 puodukas obuoliu košės
I puodukas sėlenų tall-nran) 

puoduko riebalu
I puodukas indo •ukraus
I puodukas razi'iiiu
' puoduko kurrantii 

puodukai miltu
I -r ukši uk.is sodos

1 ’ š.a skunkas druskos
| šaukštuko gvazdiku
I šaukštukas imbiero (tringer) 

šaukštuko cinamono.

Iš
(M K)
turi tik f to vieną vaiką, 
776,900 du vaiku, 1,140,000
tris ir 2,176.000 daugiau tri
jų vaikų. IŠ 810,324 valdi
ninkų 1922 m. 209,000 buvo 

Į nevcdu<iii, 280.090 vede, bet 
įbe1,nikiai. I84.l2l> liuėjo po 
i \ eną vaik-t. 94.909 du vaiku 
į ir 50,108 tris ir (langiau vai-

]< 11 ūse j k 11. 1'ast eb<'t i na. kad aj-jose 
'kaialtkų sem i n a r i j < >si': 1.887 
Įseminaristai buvo iš šeimų.
i kurios turėjo viso 18.389 vai- 
ikns. 'Tai reiškia kataliku 
i ....

padno--šeimos turi vidutiniai po 5

i

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuvalymai suteptu rakandų, 

nušluostyk medi su skaruliu nu
karštame vandenyje. N’u- 

visiškai kitu skaruliu ir 
kaip paprastai.
druska arba actas trina- 
marmuro plėtmu praša-

gręžt u 
•'Juosiy k 
nušveisk

I

I
Suleisk riebalus ir cukru. Da- 

uėk ra'inkas, knrrantus, sėlenas 
ir ;-ii-o|;u košę. Paskui miltus 
siĮma>yt us su soda, druska ii- prie, 
skolinis. Sumaišyk gerai. Kepk 
tini,uoloj l>l<-kiiiėj vidutiniškam 
ii.“ i -f y j e.

Virtuvės Patarimai
Vaisiu košių indai ii- stiklai ir 

bu; iiai turi visada būti sužymėti 
kr,s juose randasi kad nepadary- 
imnėt klaidos laike valgiu rengi
mo

Ryžiai, gi’ūdai ii- kiekiai reikia
laikyti sausai kiek galima ir todėl' rugiai 
Imi būti padėti aukštai ant lenty
nų.

Sausa 
mas ant 
lins plėt mus lengvai.

Labai svarbu kad grindvs butų 
visiškai nuvalytos pirm dėjimo 
ant ju skysto vaško, nes kitaip vie
nos dalys bus tamsios, kitos švie
sios.

('/.laikymui šluotos gerame sto
vyje reikia pamerkti i karštas 
muilu pamazgas syk isavaitėje kad 
sukietėtn šiaudai.

Grožės Patarimai
Blogas kraujas, kaip dauguma 

•žmonių tiki, nėra tai paprastai 
priežastis blogos odos ir išvaizdos; 
tas paprastai paeina nuo išlauki
niu priešu vadinamu parazitais 
kv.iic užsiveisia odos skylutėse. 
Jeigu .jūsų oda yra šiurkšti ir su- 
aižėjus arba jei pilga puėkų ar dė
miu. tai reiškia kad odos skylutės 
užsikimšę, kas neduoda skylutėms 
tinkamai kvėpuoti, ir taip pasida
ro tinkama dirva, taip sakant, 
bakterijų augimui. Kožno žmo
gaus oda nuolat keičiasi. Kožną 
sykį mazgojant veidą, jūs mitri- 

į uat mirusią odą. Tai senai odai 
mūšiant nauja susidaro.

Ypatiška Sveikata
Daugeliu mūsą žodis grūdai 

reiškia pusryčiu valgį, bet tas žo
dis turi platesnę reikšmę. Žodynas 
parodo kad grudai yra lai iš žolių, 
išauganti javai kurie duoda mums 
maisto visam metui—o ar tie gru
dai nėra tai kviečiai, kukurūzai.

, avižos, tĄŽiai, ir miežiai? 
Kviečiai nueina i malūnus ir grįž
ta pas mus i virtuves kaipo miltai. 

'Kukurūzai siutinami i gatavą val- 
) iryli padara. sudaromi į miltus ar- 
i ba krakmolą arba pakeičiami j 
Ikiloki valgoma daiktą. Reikia Dri-, 
įprasti valiryti grūdinius valgius. 
I Jie priduoda spėka ir energiją 
j dii bimiii.

I

JOERGENSENO PAGARBĄ 
ITALIJOJ IR DANIJOJ

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

be j<>- 
pairau- 
vcrgtis 
<1 a rhų.

2 10.000

Karei vau 
sukaktuvių 
| ;asiro<Tvm<> 
brau <l(ii

poeto 
e r 25 m. 
veikalu 
I ’octas

savo rrliginr poezija 
daug prisidėjo pilė atsivrr 
I i i u 11.

dii'uai švęsti 
nori važiuoti
savo tėvu

I “Ctdbolic Tii 
i
■<1a

i.' i<!a>is cukrus reikia laikyti 
(irčį-ii'd \ arba ledu šėpoj kad 
r< oikietėtu i- orutnst’is.

\<-tą reikia laikyti atokiai mi<> 
š'sos kada jis i>ūua pilnam .ti;>- 
V' j : m.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:

.įdėk ši.-.ndion tnupyt leibelius Standard ir l'hallenge pieno, 
liiiia už juos m'.”t brangias dovanas. Stamlar-l ir (’hallenge

: a \ iena-; iš ku'i.i inioiat e.s reikia vartoti dėl visokią virtuvės

/—7

I

i

lis vra atsiver 
ir trijų garsiu kn\-git 
šv. Pranciškų aulo- 
“šventojo biografija.' 

Knygos” ir 
Jau kelci-i

genseii gvve

NEPALAS (Pietų Azijoj)
1 < riĮljos .j//,Ne

palo m.-’baradža (karaliu
kas) panaikino vergija. Pa
leist.', 57.898 vergai. Maha
radža. paskvio už-vergu pa
leidimą 8.1.000 svaru sferlin- 
9ii. o 1.200 vergų laikytoju 
paleido savo vergus 
<i<> atlyginimo. Kad 
<ns paleistuosius 
prie lauko ir kitu 
vyriausybė paskyrė 
svaru sterlingu.

Delko Vyrai Mėgsta 
Kavą su 

Kondensuotu Pienu?

šv. Pranciškaus iškilmiti 
Asyžiuje m<-1u žymus rašy
tojas Joergensmi buvęs Ja 
hai užimtas, 
telis 
apie 
tins:
‘‘Maldininkų 
‘‘Tu ex<-elsis.” 
melai, kai Jocį 
na Asyžiuje. Daugybė vvks
fąnčiit Asyžiui) nmlditiinkti 
nori ji pamatyti. Taip pav. 
viena diena jam teko priim 
ti vieną po kito du italu. 
vi<'ną prancūzų, vioim h n 
kų. du ispanu ir dar viena 
italu, o vakari' dar teko ap 
lankėti vii šbttf v jo isp?mų 
maldininkų būrį. Savo 60 
gimimo 
genscti 
n i ja i
Svendborg. Bet ir lenai n<- 
bus jam ram\bės. Miestas 
uol i \ patingii būdu pageri-, 
Ii savo žvmųji pilieli. Po 
banketo miesto mokvkhi mo 
kiniai rašytojui pagerbti pa 
darvs žibintu eiseną. \Tics 
lo liepiamas darni knliJo 
riti- S|<ikk ild. kuris i r gi lū
šenai Ihurom- perėjo į ka 
talikvb*. pagamino jo bius 
tą. Pastebėtina, kad S\eii 
borų \ ra grvnai profe-laii 
fi-kas miestas.

ĮKURTA BELGŲ KATALI
KŲ MENININKŲ DR-JA 

“DE PELGRIM“
Prie jos priklauso tapv- 

tojai, skulptoriai, rašytojai, 
muzikai, .artistai. Draugijos 
tikslas ugdvti k.ikšeioniš 
kos vienybės dvasią meni 
ninku tarpi*. Pirmasis susi
rinkimas Įvyko gaišaus Ant 
verpimo 
don Oc\ 
nito jo 
dieną.
< >ever

PRANCŪZIJA — ŠVENTŲJŲ 
ŽEMĖ

Iš 51 pernai ori t»ažiid u 
šventais ir palaimintais 49 
6it\ o į >r.-t iieitza i. ' ei k ia1 bus 
pri pažintas palaimintuoju 
ir p. <’l.imlius de le (loluin- 
blere S. .1. Jo paskutinis 
stebuklas, kuris 1926 m. pa 
vasari įvyko BniIaĮicšte. Ro 
iiiim .jau pi i pažintas.

\e.i u 
eilios i-.' 
laidas, 
suolo 
l;\o;i-

< I < II- t ol .

i t •

bet t.-in <’ t.ir.1 s'ui'.'tipys Line pili
’.sd.-c. .m<-t• >•»;»i ir -lik. ni. k i I virinsi is-

■ •Ur;i<i i"‘r ' iokk keims l'asuLIvUi Keiv.len- 
Pi. ..n n-is.;i(i\s ir sntiršlius tiek k:i\<>s. kiek pus-

• lo’i.e etikro. T.i i r 'skili. j<'g iwn
t • iv. ~~ pili k i. s ne \ ietį I ' k k' ;i i. I'll'l'p.V 
vii i n 's.

Tar.oykite Leibelius Dcl Brangių Dovanų
; ■ .|..|i- |. ,i|, •:! \ -,i- .I i..; o ' m : .u.lele pi eini- 

• i 11 n> ,o" ,,r.iui>i kiauline ir |> ’ii:

.i :■ OU:il,ri;i'ii ,1 :*.;;i. !, I, • iii. I:iik'.'-V' n ir 

ako 1>\K\) i,l u l’oi'len l•■il>^•li:H- nuo

.• I<er<li-e-.ii e,> p,.•■>.., i’r.1,1. k i.'ii|n: k ibė

■ ■■.i. ’l-hel.i • lž i:i lli-si-irs '<•; iuu. 1 ei k:l lu'.i !< i t

ii Iriioo, Inl>••.•.i, kiiiijnu- r:in<l:isi U:orr pn'li iiu.

Mitai P --ton’o Premijų Krautuve Randasi Prie 
39 Friend St., arti Haymarket Sq.

a 11 >>> i’i:r \i i n h i: 11 7 i i rx 
m ratinio roįrr. ei. ritut

“ŽVAIGŽDĮ”
“žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus. kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nto turinio paveikslų, dvasia keliančių apsaky
mėlių, rimti] nurodymu vidujiniam gyvenimui, 
ųražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus.

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
kataliku pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muos!' stabmeldžių kraštuose, kanu' darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusiu katalikų misijonierių. 
teikia žinių apie paskutiniu laiku švi'ntuosius ir 
t i. ir lt.

“Žvaigžde” yra švenč. Jėzaus širdžiai ipa- 
š\estas laikraštis. J.ą leidžia Tėvai Jėzuitai - 
Kaime.

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 litu, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siuskite po8 li- 
Jus metams.

Adresus: “žvaigždės“ Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania
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Vyskupijų Padidinimas 
Lietuvoje

Svarbiausia permaina, į- Kaime įkurta arkivyskupi-
vykusi Lietuvos bažnytinių-- ja ir vyskupijos Vilkavišky- 

K a i šed <. r v j u. Panevėžyje 
Teisiuose, ir 
lai ūra. pavesta 

a- j Ti Išiu vyskupui.
Tikėjimo priešininkai sklei- 

būk ta per- 
uereikalinga 
kenksminga. 
Lietuvos ar

ki VVskllpi .ją. popiežius tilo 
pripažinęs Vilnių ir

me gyvenimu 
yra vysk 
vyriausios ari- 
metropolijos įkūrimas Ka 
ne ir sudarymas 
atskiros bažnytinės 
rijos 
kuri pati B ...“.....i. 
mais tvarko savo 
nubūdama paduota 
kitu kru'tię vyskupu. 1 
lietuviu tauta prilvgo 
toms kataliku tautoms, 
rios mm senovės jau turi 
v o kraštams vyresniąją 
nytinę valdžia.

Tu. permaina senai 
reikalinga. Jautė jos r 
la didv'is Liet u\< >s poli 
A ytautas ir ru[>iuosi ii 
Lietuvai met ropokija. 
užimliis daugybe kitų 1 
svarbių reikalu, iiusiisl 
to sumanymo įvykinti. Vė
liau Lietuvos valdovui. Len
kijoje gyvendami, mažiau 
besirūnino Lietuvos rcika- 

i 

lais. 'Taip Li’etuvmje ilgi) lai 
dvi vvskiipijos:
Jogailos rūpus- 

įkurta Vilniaus vysku- 
ir Vvtaiib’ rūpesniu 
metais įkuria Žcmai- 

_vyskupija. IŠ taip mu- 
■ ■ kui’iju skaičiaus sim-

1926 metais, 
yskupijų padidinimas, 

> arkivyskupijos— i

šlG 
ir

pro

Klaipėdos 
valdyti

Maj. Charles M. Stedinan, kongreso narys iš North Caro- 
ir tik vienintelis likęs kareivis Konfederatiškos armijos,liną

sulaukęs 86 metu savo amžiaus priima tos valstijos vėliavą 
nuo Mrs. Charles Fisher.

Visuomenės 

>Sesqui-Centen- 
Konulutas sa

lė’ Rugsėjo, 

leis-

v

pa-
I

J.

pinigai S. C. L. K.
12 dienos Sau- 

labdarin- 
naŠlairiii 
Vilniaus;

M. Gustaitis A engę lenkininkų tendencijos, bus pintieji

BASANAVIČIUS IR “AUŠRA”
(Tęsiny*)

tautinio Lietuvos atgimimo žadintojai, pra
dės mūsų renesanso opoką, prirengs “Auš- 
i os” dirvą.

Iš kitos pusės. \ | \ .i, mulų subruzdimo 
ūpas paskatino ir lietuviu šviesuomenę leifi- 
li savą tautinį laikraštį. Graikai 1829 m. po 
karo nebepriklausomai atsipalaidojo i.š po 
turkų jungo, o maldavai, valakai ir srbai 
guma autonomiją. 183(1 m. Belgija atsiski
ria mm Olandijos. Laisvoj' Šveicarijoje su, 
'įkuria reni l ai jaunėsimus vengrų, lenkų, i- 
lalu valstybėms ir net jaunajai Europai at
statydinti. Taip pat čekai ir airiai siekia ne- 
>nklausmiiv be'.

ro (1872) atsigauna bulgarai.
. iiodkalniai. sudarydami savo nepriklauso
mus vienui ils.

Kirk Įdomesnė šiuo atžvilgiu buvo karšto 
tėvyniuko Martvno šeiniaus “Lietuviška 
Ceitunga.” leidžiama Klaipėdoj nuo 1877 
m.. įkuria rašinėdavo ir D. Lietuvos'tūlie
ji inteligentai tautininkai. Bet ji. kaip ir 
Adomo Einaro “Naujasis Keleivis,” atpirk
tas iš K ii ršjtieio, nuo 1880 ligi 1886 m., buvo 
spaudžiami gotiškai, išskiriant kai kuriuos
siraipsmus. gautus iš D. Lietuvos ir spaffs- 
dmamus lotvuu raidėmis.

' Mi • • iLiet uvai j
> )> i >v i u- Į džia iiiioiiloirę. 

buvusi
‘ir net Lietuvai 

steigdamas
. ki vvsku’pi.ją 
[pačiu• * *
Seinus Lenkijai. IŠ tikrųjų 

i nėra pa
niuręs. Popiežius tet vai ko t ik 
jbužnytinius reikalus, o po
litiniu reikalų sprendimą' 
palieka pačioms tautoms 
Vyskupijų steigimo raštui 
aiškiui pasakyta, kad tedu- 
lijanios vyskiipijo.' dabar 
Lie tuvos valdomo je dalyje. I 

Įiv ykus perversmams ir v v s- 
ąkiiĮuju sienos galės Imti ki-l 

toniškai niistut v tos. Kadai 
Liet u va atgaus \ ilnių. po- Į 
piežitis su mielu noru nusta
tys Vilniaus vyskupijos san 
Ivkilis su Lietuvos vvskupi- 
jomis. Dabar gi N ilmaus 

•. vskupas vra pakeltas į 
ki vysku Į uis. nepriklauso jo
gui j .enki jos vyskn p'■.

Kitas tikėjimo [’iicšiniii- 
ku gU'dimmas vra tas. kad 
padidinus vvsKupijų skai
čių. padidė- mokesčiai .joms 
išlaikvti. -Jei vaistuko tikrai 
prisiimtu naujų vyskupijų 
išlaikymą, tai išlaidos joms 
išlaikvti būtų taip mažos, 
sulyginus su išlaidomis ki
tiems reikalams, jog atskiri 
piliečiai i" padidėjimo ne
gali nei. p.ijii'ti. Bet tuo tar
pu val'tybė. kaip girdėti, 
i ickut m a ii ii'iu> duoti nau
joms v \'skupijotiis išlaikytu; 
Naiijiciu 
įstaiga' 
išlaikyti, bet 
kad a>'•ims 
ai jau'du m i 

a t u i

t

arba Baznveios dalies, j mama
.Jažnvčios istai v-1 • - ■

reikalus,;lles
v aidžiai 

'l'uo 
ki-.

ktt-i popiežius to visli 

i sa 
ha.ž-

ka tebuvo 
12.88 metais 
niu 
pija 
1 117 

žo vyskupijų > 
ku buvo įkurti metropolija.

Po Lietuvos padalinimo 
1795 met. diduma Vilnia.im 
ir Žemaičiu vyskiti’ijų atite
ko Rusijai. Rusijos vyriau
sybė tas dvi vyskupijas pa
vedė valdžiai Peterburge, 
esančiam Mogin vo arkivus. 
kupui. Prūsi ja, gavusi l’ž- 
įienmnį arba Suvalkija, ne
norėdama. kad jos žemės 
priklausei ii Rusi jo je e>:;ii- 
ticiiis Vilnimi' ir Žemaičiu 
vyskupams, pasirūpino, kad 
būni įkurta nauja \'igiiu 
vyskupija. Lenku kmalvs. 
tu, kuriai [taškui atiteko 
valkija. Vigrių vyskupo 
Vuiiię Įiurkūlė i Seinus 
Senui vy.'kiijuja pav < dū vai ■ 
<lžiai tada įkurtos Vaišinus 
ai g i v v s k 11 p i j t (S. 1 (i k s L i 111 
'••s bažnyčių siit varkv n,.(' 
tssikiikė v i'.j Rii'ijos vieš
patavimo laika.

KadŽi 1918 m. buvo atstu 
lyta I .irt u v os v .al't v bū. jos 
vvrimisvbū. imdama tvarky
li vism reikalus, kaip nail

/ dingiau liet uv iii taniai, ne
galėjo ir a’k rci pi i <|ėni( 'io 
ir Į svarbius bažmuiinius r< 
kalus. Tačiau Lietuvos v 
viausybū nieko nepadarė >u 
t va rkyi i | ,jt j u v <>s b įžnyt i • 
HK uis reikalams. Lietuvos 
vv'kiipų prikLui'oiov b(; al 
ki' V '|, | Į | •• i | >.' ■ ■ v V ei ei 1 ■.! ’( I > I'

• 1

km

\

ir-

Su.- 
lm- 

i i

jėgs ir naujas vyskupijas iš
laikyti, jei vyriausybė ir 
niekuo prie jų išlaikymo ne
prisidėtų.

Vyskupijų padidinimas 
Ibuvo būtinai reikalingas. 
Juk laikui slenkant viskas 
mainosi, auga, plėtojasi. 
Daugėjant žmonių skaičiui, 
kuriamus naujos parapijos 
ten, 
Vo. 
r IU S. 
buvo 

ĮČ-ių 
200,000 katalikų, 
vyskupui 
aprūpint i 
"U taip 
skaičium, 
t i 11 i u 
turės Imti geresnis, 
nauda bus katalikams.

Vyskupijų sostinės 
prastai esti kultūros sosti
nės. Jose kuriasi katalikiš
kos mokyklos, svietnuo drau
gijos, gailestingumo Įstai
gos. Atsiminkime, kad prieš 
karą pirmieji Laikraščiai 
pradėjo eiti iš Vilniaus. 
Kauno. Seinų. 'Lenai kūrėsi 
fiirmosios draugijos lietu
viškoms knygoms leisti, lie
tuviškos spaustuvės, pirmo
sios lietuviškus mokyklos 
Kifeie (“Smilė,” “Rytas” 
Vilniju). Dabar galima ti
kėtis. kad padidėjus vysku
pijų skaičiui, padaugės ir 
tu kultūros eeiilru. atsiras 
įll I’aii' v ūžv jo. Telšiuose,

kur jų pirmiau nebu-j 
Daugėja kunigu skai- 
\’ysktipijos Lietuvoje 
labai didelės. Žemai- 

vyskupija turėjo apie 
'Vienam 

sunku buvo gerai 
toks didelis [įlotas 
didelių tikinčiųjų 
Padalinus bažny- 

rcikalu aprūpinimas 
būti geresnis, taigi

\ vsi<ūpams šiam 
] i ra d žioju sunku bus 

reikia tikėtis.
žmonių, kurie
I >ažnv či(»s r<i- 

pagall'oii. Kala- 
n ‘g (>m i s a p'l a t < ■ 

g i ažiomis liaži i vč-io-
! m m suvargo, pa- nuuda bus. (“\'ienvbč” V

AMERIKOS LIETUVIU 
VISUOMENEI

šiuo pranešu 
žiniai, kad 
nial Lietuviu 
vo posėdyje iŠ
1926 metų yra nutaręs 
ii ne vien “Amerikos Lie
tuvių Dienos” iškilmių pa
minėjimo knygą, bet taip

ogi kartu atvaizduoti Lietu
vių išeiviją Amerikoje ir 
kad savu nutarimu iš 12 
Sausio. 1927 metu tą darbą 
pavedė Kum S. Draugeliui 
pasikvietus tam reikalingus 
ir tinkamus žmones, iš ku
riu susidarys knygos leidi
mo komitetas.

■*■» -1

;ic:ai ;

T'k’r
sa-.o

pk : ■ n?rod>k
vaistininkui.

ii p.l- . 
/"V ■■ ■:-■■■■- /
(r ą ) 1 it .'U j,- — > /

PžičJ ANCHOR BRAND •'

COUGHSYRUP

L O S U L Į A1
perinant) nuo 
peršalimų

— ’ l 71"

sa v< >

r~>.

\ įsos mrtu 
Įl'ūt u šventadieniais, 
milinis atsibostu, kaip

* * ♦

Tais puriais isSO m. sausio mėn. 2 d. pra
dėjo Priekinėje eiti “Tiesu* I lietelius,” lei
džiamas vokiečiu “Konservatyvu Draugys
tės* "(pavyzdinis numeris pasirodė 187!) m. 
pabaigoje). šis laikraštis nuo 1882 iii. ba
landžio mėn. -1 d. gavo “Konservatyvų Drau
gystės Laiško” vardą, kuriuo vardu tebeėjo 
i r I lidžiojo ka ro metu.

Bu to, Amerikos lietuviams išeiviams 
-M v kolas Tvarovskis 187!) m .gale išleido ke
liolika numerių “Lietuviškos- Gazictos” 
\aiijoi ke. bet jis lietuviu nesudomino ir ne
galėjo suraginti bet kokiam bendraih dar- 
I ui.

Pagaliau po rusų turkų ka-
rumunai ir

“Jaunosios Lietuvos” studentu 
airi <lr| to Sasnausko sūnum? 
laika l»uvo laikoma tautos himnu:

ii;i, vvi;ii, k;is u.-ili, 
už mylimą šąli.

Liet u\ a mūsii

Patarėju Komisijos [ur
mininku išrinktas Kum J. 
Kaitinkis.

Buvęs revizijos komisijos 
ipirmįninkas Dr. T. Stankus 
nors laivo patikrinęs S.-C. 
knygas, bet savo raštu iš ] 1 
lapkričio 1926 m. jiareiškia: 
“Kadangi dabar vadovai tos 
dienos, matytis, nori pa- 
sikvolyti (pasigyrti) prieš 
visuomenę 
vizijos !■ 
atsisako iŠ 
si jos. 
mifetui 
leidimo 
likusiais Revizijos Komisi- 
Įos nariais užbaigęs S. (\ L. 
K. formalumus jiaskelbs fi
nansinę atskaitomybe prieš 
Įuadčsiatd liaują darbu. 
<’ent raliniii gi draugijų ats
tovams leidžiama per savo 

“atstovus patikrinti S. C. T 
K. knygos ir dokumentai.

ir nesudaręs re- 
koiuisijos protokolo 

revizijos komi- 
Taigi S. C. L. _K<>- 
beliko viena : knvgos 
komiteto atstovas su 

; Revizijos

“Amerikos Lietuviu Die- 
pelnas eina knygos lei 
lomiau. Jeigu siisida- 
pelllo i.s tos knygos, 
išleis tuo tikslu liau

ta i -

i
[Uos 
dinio 
ryt u 
kurią
jai sudarytas komitetas 
gi tie 
nutarimu iŠ
šio š. m. sk i l ia Inas
virins tikslams: 
Šelpimui. Švietimo, 
vadavimui ir f. p.

Sespni ('cmcmiijĮj 
viii Komiteto

tf^Lii-i u-

Sekreioritis 
''JT. G i'iĮiahilm< i/c

prie i iesos—11 k - 
J J. Russeu.
* *

dienos 
žaislai 

<laibas.

Veltui statysite* bažnyčia* 
veltui rengsi to misijas, kursite 

(inokvklas. darysite visokios
f rūsio* gorus darbus — visi jū
su rūpesčiai ris niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

Galutinai Lietuva nustojo nepriklatiso- 
i.iy.būs [įer paskutini bendros Lietuvių—Gu
liu— Lenku re'publikos padalinimą. įvykusį 
17f)5 metais. \ įsiškai siitraukv ii tautos sau

III.

s s sic-r S<*1 HS.

Suvarzv -

. valstiečiams nio ks-

kolonizuoti senatikiai hurlokai.

'Tais pat 1879 m. Prūsuose susikūrusi vo
kiečiu mokslininkų ( Bczze n be rge ris, Jaka
itis. Gizevius ii- kt.) sumanytoji “Litatusclie 
1 .iteiariselie Gesidlsidialt” (Lietuviui Moks
lo Draugija), pasiryžusi “tirti ir išlaikyti 
mokslui juto visiškos pražūties tas lietuvių 
kalbos liekanas, kurios turi savaime išnyk
ti gamtos ir įvykiu plūtoties dėsniais.” išlei
do kelias dešimti'; sąsiuvinių, vaidu—“Mit- 
thelliingoii der L.L. Gesell^chaft (L. AL 
Draugijos pranešimai). kartais labai vertin
gų tautosakos bei lautotiros atžvilgiais.

N isi šie laikraščiai, tarnaudami vietos 
lietuvių reikalams, neapėmė ir neįjudino 
tautos siekimų. Jie ruošė tik prirengiamą
jį darbą pirmajam visos JJetuvos laikraš- 
eitti. netrukus pasirodysiančiam savu — lie
tuvišku raidynu, už kurį visa tauta jau 20 
meti] kovojo. Tik "Aušra” pasireiškė tik- 
raja tautos atgimimo aušra. Tad Įiagvil- 
denkime jos įkūrimo priežastis ir programą, 
jos trejų metų eigą ir reikšmę tautos gyve
ni m u i.

(ykiams ji tyčia s’iskaldvta: didžiausioji da
lis priskirta Rimu imperijai. Sūduva, 
['ramintoji Suvalkų gubernija —
Mažoji Lietuva —

Lenki lai.

šalin
kimas buvo budriai saugojamas.
ta L 
siškių teisė' apkaipyta 
ias mažne visai užkirstas. Be to. imta 'par
eini rii'imi pei 
cel’k V e.

aisve ir viešas darbas, dvarininku irdva-

• mokvkla. [uavoslavmti per

\ i( na kas kilmingiausia Lietuvai iš|-ik<>. 
’.ai \ diliaus akademi ja. įsteigta 157!’ m., o 
1780 m., rcorganiziK’ta į vyriausią D. Lietu- 

i.gaikštijos mokyklą. Ne tik 
tiniversitetu. o pėr 
XVII to amžiaus

XVIII jo nupiioli 
pražydo įsta

išliko.'■<>s km lig 
bet da r 1803 melais vii to 
gyvenusi nemažą antros 
puses ir didesnės dalies 
i ią. pradžioje XIX amžiaus 
Inai garbingu savo istorijos Taikofarpiu.

Nors toji įstaiga skleidė mokslą tie tau 
tos kalba, tik pirma lotyniškai, paskui Iru 
kiškai, mus vėliau ji naudota lietuviams il
giniams mitautinti, vis dėl to buvo ankšto 
|i Imt u v os mokykla, ne v mm ge«-»graline pa 
dėtimi, liet ir didžiais mūsų kraštui mokslo 
lx i kultino' nuopelnais. Kas. jei m- Vii 
niaus imiv ( įsiietas. ištyrė vielos gamtą. ka' 
išauklėjo visą eilę istoriku, iškūlė tiek po 
< zijos talentu, kurie tegu svetima kalba. In-t. 
luūsii aprašė ir apdainavo senove, pirgimti. 
būda (

Žinoma. daugiau pasinaudojo lenkai: pri 
imi\ei'lieta lenkėjo dvarai, kleljoiiijos. pri 
i; gręse pavojus ir liaudžiai nutausti. *’•> 
tai Apveizdos rviStė palietė kaltininką. Jis. 
pakūręs krakusnati (1831). pats žuvo, bet 
davė mums rimčiausiu rašvtoju: Stanevičių. 
\ezabitaiiskat Daukantą. Valančių. Jie. iš

nepaveikti mūsų mąs- 
v pač- pralaimėjus

Tai visa negalėjo 
lanč-iąją Šv iesiiomeiię. 
lenkmetį ( 1863) ir imt rūkus tiems ryšiams, 
kurie ligtol jungė Lietuvos likimą su len
kais. Dabar sodžius sto jo kryžkelėje: vėl dė
tis su nuvainikuotais bajorais lenkais, sekti , 
m-va išvadimtojais rusais, ar eiti savo kojo
mis ir savo keliu ! Tik reikėjo ta idėja pa
skleisti. liaudis įsąmoninti, o klausimas sa
vaime taps išspręstas. Tam tikslui vienin
tele priemonė— liiekv ieiia proga žadinti vi- 
'iioineneje susipr.itimas gyvu žodžiu ir pasi
mauti spaudos.

Jeigu dar kas abejojo, ar pasiduoti rusų 
[lakai, tai spaudo- uždraudimas ( 1864) ir 
valdžios mygimas primesti mūsų raštams 
“graždanką” sukėlė didžiausia taiit()s pasi
priešinimą, visiems atidarė akis — niekilo 
nesikliauti. patiems savo tikslų■siekti. O ga
limybės tatai vv kinti davė pati valdžia, pa
naikindama tuo pat laiku baudžiavą. Da
bar kaimo vaikams pra'ivūrė užsklęstos mo
kyklų durys, kuri ’' Ilgšiui buvo prieinamos 
tik kai kuriems misrdciigus bajoru kauke; 
Uabar atviros g i imiazijos. umv,ersitetai — 
net stipendijitoti -■ i-!ei' naują kartą, kuri 
susipras ka> besanti ir patrauk' minias; 
viešo- sąmones idėja pru'imu- sau kelią : ne
galima spausdint i. lai ims hektografuoti 
rankraščius: l’etrapilv studentu leidžiama 
“Kalvis melagi'" (!8<4--8>. Maskvoje —• 
“Aušra” < 1800- 2>: negalima veikti Lit-tll- 
voj. tai pa'igati' iūml rabandos ir. anot Mai- 
i oiiics: i

liitii' pilimi' i i. 11; \ i'k;is l.iii, r.i'i i' miiiii, 
Kuriam naktini'- tek''k<1i;.ati >' l’ru'ti.

i v.

“Aušrai simiaiiv iną yra išdirbęs J. Ba- 
saiiav iėiiis priv at iškaiš laiškais, laikraščių 
't raip'tiįai' ir šiaip pasikalbėjimais su »T< 
\ išteliausku. J. Saiierveinu. J. Mikšiu, AT. 
semitini. J. šliupu, štai ką pats sumany* 
tujas tuo klausimu pasisako “Aušros gene-*

i

Rods. pradžia ir proga tai minčiai issi* 
plėsti davė mano geras draugas, geniąUškaa—. 
kalbu žinovas, didžiausias prūsu lietuvių bi* 
čiulis d ras Jurgis Smt'-rveinas, kursai 1852 
m. padavė Klaipėdos •“Lietuviškoje CeitUTb* 
goję” sumanymą organiziioti prūsų lietuvi* 
ninkams “ Lietuv i'ka draugv sfe" populariš* 
k'enis raštaiii' Ici'ti tm> jikslu. kad tuos lie* 
tuvininkiis nuo germanizacijos pavojaus 
gelbėti, juos apšv ieč-iant ir tautišką susfpra* 
t imą jų tarpe pl.it mani' ) |

šita' Satierveino projektas silkelė dido« 
ką lame pat laikrašty jc diskusiją, kuri gal|| 
gali* privedė prie išvados: “steigti 
laikrašti v įsai Lietuviu š\ irsti."’ DabaC 

su Višteliausku iB 
pakvietęs J. Mikštg 
11 (Liktorium, ūiuesž 
ją tvarkė, rūpino lej.

v įsai
Ba>ai:av iėuis. sU'i/inoję? 
kitais heiidradai bjais. 
atsakomuoju vaidžiai 
e.1.rim l iuko nu driagą. 
>:.s ir ti.

jX
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE
<1

r

.•-

i-

r
i-

4 ✓ • (
-•r JV

I

LIETUVOS NEPRIKLAU 
SOMYBĖS ŠVENTĖ

i.

i

AVORCESTER. Mas-.
Štai jau ir vėl -ukaktuvė- mū
są Tėvynė- Lietuvos. Ruoški
mės kiioišk'ilminaiau-iai jas 
paminėti.

Federacijos 30 -kyriu.-. kur 
įeina visos katalikiško- drau
gijos nutarė Xepriklau>omy- 
bės dienoje, vasario 1G. rengti 
prakalbas.

šias prakalbas rengia abi 
parapiji. Šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų P. Švč., bendrai, 
kurios įvyks šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje. 41 Provi- 
dence St.
• Kalbūs žymūs kalbėtojai 
gerb. kun. K. Vasys ir gerb. 
kun. J. Čaplikas ir kiti svečiai 
kunigai ir svietiškiai. advoka
tai Mileris, Baubiis ir Burkus.

Muzikai? dalį programo iš
pildys abieju parapiją chorai. 
IVorcesterio lietuviu benas ir 
kiti žymūs solistai ir solistes. 
Įžanga 15 centą. Visas pelnas 
skiriamas Vilniaus našlai
čiams. Tikimės, kad. paminėji
mui tos istorinės dienos susi
rinks visi lietuviai į šia- pra
kalbas.

Atėję išgir-ite naujausiu ži
nią iš Lietuvos ir taipgi su
šelpsite našlaičius.

Pagerbimo vakariene

Pasibaigus programai mū.-ą 
jauno.- v\tės surengė vakarir- 

j nė pagerbimui kompozitoriaus 
— A. Vanagaičio. Laike užkan

džiu kora- sudainavo keletą 
dainelių gerb. ,\. \ anagaičio
kompozicijos.

VjTių koncertas

Sausio Trd. įvyko L. Vyčiu 
102 kuopos koro koncertas p. 
J. Olšauskui vadovaujant. Pro
grama buvo įvairi ir turininga. 
'Tai dar pirma- toks koncertas 
mū.-ą kolonijoje, jeigu buvo 
$700. Pasibaigus komforto pro
gramai pra.-idejo Šokiai. Pilnu
tėlės abi svetaini jaunimo tik 
ūžė ir trep-ėjo.

Netekome jauno darbuo
tojo

šiomis dienomis apleido mū
sų koloniją jaunas, energingas 
darbuotojas gerb. kun. A. M. 
Karužis. Jis Čia kokį laiką bu
vo airiu parapijoje, bet 
mas dideliu palrijotu 
dažnai ateidavo i mūsą para
piją ir visame kame padėdavo 
dirbti Bažnyčios ir Tėvynės la
bui.

būda-
labai
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Valdyba

DETROIT, MIGHIGAN
(WEST SIDE)

'■'K ' s-.-T s

1. ? aut. .
Susirinkusieji Amerikos Tautos prasikaltimų komisijos nariai Chicagoje iš 30 didžių

jų miestų tyrinėja ginklus, kuriuos panaudoja banditai ir ieško būdų uždraudimui banditą 
ms juos įsigyti. V

CLEVELAND, OHIO

(terb. kun. A. M. Karužis 
persikėle į lietuviu parapiją 
'l oiipgstou n. Dilio. Me- linki
me nuo širdi'1.- jaunam darbuo
tojui ilgiausiu ipetą dirbti lie
tiniu tarpe.

Federacijos skyrius atgyjo

Su naujais metais Šv. Anta
no parapijoje kataliku draugi- : 
jos ir kuopos atgijo, štai sau
sio 3(1 d... įvyko Federacijos J : 
skyriau- susirinkimas. Beveik 
visos draugi jos pri-iuntė sarti 
atstovus i šį sii-irinkimą. Xuo 
dabar ir Federacijos skyrius 
pradės smarkiau veikti katali
kiškos visuomenes labui. Per
sitvarkęs -kyliu- išrinko darb
ščią valdyba, kuri šiais metais 
nžsibriežė keletą svarbiu dar
bą: T valdybą įėjo šio: Dvasios 
Vadas kun. I. Boreišis. pirm. 
M. Šimonis, pirm, pagelb. .1. 
Kelys. Einan.-u rašt. P. Xor- 
kiutė. prot. laši. S. Stepulio- 
nis. maršalka J. Žaliagiris.

Šiame susirinkime dalyvavo 
iršv. Jurgio parapijos Federa
cijos 4 skyriaus atstovai K. Žli- 
žis ir K. Daunoras. Xutarta. 
kad abu skyriu bendrai su
rengtą vasario 1G d. apvaik- 
ščiojimą su plačiu programų. 

^-gĮau yra pasižadėję keletas 
žymią kalbėtoju. Taipgi daly 
vans didžiuli- U. Vyčiu 102 kp. 
lcoras. p. J. Olšauskui vado
vaujant. Be to. pasižadėjo da
lyvauti iiiū-ii mylimi muzikai 
pp. Medoniai.

Šis apvaikščiojimas įvyks 
vakario 1G d.. L. B. -vetainčjo. 
25 ir D'x gal viii.

Vanagaičio paskaita
♦

--^Sausio 13 d. kompozitoriivs* 
A .Vanagaiti- surengtame L. 
Vyčiu teatralė- sekcijos vaka-*

* re davė turiningą paskaitą a 
pie dailę. Jo pa-kaitą paįvairi
no p. J. Olšauskas dainelėmis.. 
Antroje daly programo .ubu 
artistu suvaidino komedija 
“Jovalas.“

Permainos.

Šv. Petro lietuviu parapijo- 
je Įvyko permainos. Gerb. kun. 
.J. F. Jonaičiui .apleidus šią pa
rapiją į jo 
skvrū kun.

vietą vy.-kupas pa- 
Misevičių.

klebonas buvo iš- 
i metai atgal l)et- 

Pirma- šv. mišias laikė 
Antano bažnyčioje, kun. 

'Tikimės, 
kad nuo dabar vi.-u trijų para
piją veikimas padidės ir atsi
ras didesnis bendravimas.

Nau jasai I 
šventintas <1 
mite, 
šv.
Bcreišio parapijoje.

Darbai silpnai eina

Su darbais negalime girti-, 
m-.- keletą dirbtuvių visai už
darė. o tas kurio- laikosi dirba 
po dvi tris- dienas savaitėje, 
(iar-u-i- l-'orda- sumažino dar
bu ir jo dirbtuvč-e dirba tik 
po 1 ri< dienas.

pamatė, kad plėšikas yra pa- 
vėjingame padėjime tuoj pra
nešė jiolieijos viršininkams ir 
įtvažiavę jau rado plėšiką mi
rusi mm šūvio.

Tuo laiku, kada ]>olirisia- 
Kriščiūnas rado ši plėšiką i-i 
laužusi i krautuvę, kiti poiici-- 
ai ieškojo plėšiko vardu Ba
rni, kuri.-’ buvo Įsilaužę- į 
šiautuvę kelios dieno- atgal 
uit SulTolk St.

l’olici-tas Krikščiūnas yra 
pasižymėjęs -avo pareigose ir 
uri gerą rekordą tarnyboje. 

Ji- yra dar nevedęs ir tari 3 
brolius ri seserį pa- k irui jis 
gv vena.

nušoviau. Jūs gal nejsivaiz 
nale, kaip aš jaučiuosi. Aš ti|x 
norėjau paea-dinti ji. bet buvo 
taip tam-ii. kad aš negalėja i 
mntvii kur š||\į leidau..“

Reporteris

MONTELLO, MASS.
A. f A.

\ a-ario S d. š. 
mis Xoreil<i-. Ji — 
liudiuie -a\(> irmleii ir 
vaikus ir broli. 
Kalvarijos kapiuė- 
tiiiėim- apeigomis, 
prie šv. Kazimiero

Maloniai ir mauda 
tarnavo 
zas A. 
Malu St.
(Ske|b. )

m. mirė lg- 
paliko nii-

1 ris 
Palaidotas 

e su bažny- 
Pri klausė 

• b augi |os. 
iai pa

vieto^ grabelius .1 uo- 
Metiejūnas. G77 N.

Rep.

žydbemių prakalbos

kažin kur atsibaladoję 
žydberniai - bolševikai turėjo 
neva prakalbas. Protestavo, 
keikė ir šmeižė dabartinę Lie
tuvos valdžią ir kariuomenę už 
tai. kad neįsileido darbininku 
krauju susitepusią bolševiku. 
Pripasakojo visokią nesąmo
nių. Didesnio šmeižiko kaip 
Bimbalas mes lietuviai turi bū
ti neturime. Jį reikėtų i muzie
jų padėti pirm negu Dėdė Ša
mas patalpins Į socialistinį 
“rają.' Negera valdžia, ka
riuomenė. Šiauliai, kunigai, so
cialistai. liaudininkai ir visi, 
kurie tik jiriešinasi bolševikiš
ko rojau- Įvykinimui.

Socialistus ir liaudininkus 
smerkė dėlto, kad jie turėda
mi valdžią savo rankose nepa
skelbė viešą skerdynių katali
kams. nes bolševikai jau ir pei-‘ 
liūs turėję pasigaminę ir tik 
laukė Požėlos i-akvmo.

I" 
I >

Prašė auką rriteriotiems 
*Xe!ai-vė-' draiigučiams. Kiek 
-minko nenugirdau, nes pa-i- 
lijięs bolševikėlis naminukė tik 
sau po nosį'. Po kolektos Bim
balas visai >u-itraukė, nes iš 
publikos pasigirdo visokiu kal
bu. Vieni sako, delko Bimbalas 
neprisi minė apie sušaudytus 
dirbiniiikii- Rii.-ijojc? Driko 
ne'šne.šr rezoiiucij is pasmer
kiant Ru-ijos -oeiali.-tinę vai 
džią už siišąudymą kelią mili
jonų žmonių? Nejaugi Rusijos 
darbininkai Bimbalu bolševikė- 
lin akvse n? žmonės?

S. L. S.

NEWARK, N. J.

Užuojauta

A. L. R. K. (■'eik'racijos S 
-kyriu- laikytam<- siisirinkiiii'-. 
sau-io 1S d., lt'27 m. iš-ikalbč 
ję apie Lmluvo- reikalus pa
reiškė širilingiau-i.ą užuojautą 
dabartiniam Li'-tii'os Prezi
dentui A. Smelonai ir Lietuve.- 
uar-iai kariuomenei ir pažada 
ini.ialę ir 
1 .ii't u vai.

matmialę paramą

Ledger“ ir supažindinęs to 
laikrašč-io redaktorių su Dr. 
Basanavičių papasakojo apie 
ji plačiau. Tai rytojaus laido
je šis laikraštis turėjo platu 
aprašymą ir Dr. Basanavičiaus 
paveikslą -u tokiu parašu: 
“Dr. Jonas Basanavičia, Pat- 
riarcli of Modern Litlmania. 
personai I riem! of two K ings.“ 
(Lietuviškai bus: Dr. Jonas 
Basanavičius. Pat vijurkas mo
derninės Lietuvos, asmeniškas 
draugas dvieju Karalių).

Mat. Dr. Baasnavičius, gy
vendamas Bulgarijoje, uoliai, 
širdingai ir intensyviai darba
vosi it tas Samaritonas. gydy
damas bulgarus. Jie jį labai 
pamylėjo ir gerbė ir kiekvie
nas norėjo būti jo draugu, ne
išskiriant ir Karaliaus.

Kazys

5

DETROIT, MIGHIGAN
Lietuviu Svetaines Bendrovės 

Reikalai

šios bendrovės reikalais rei
kia susidomėli visiems lietu
viams.

EAST HĄMPTON, N. Y.
Pasimirė

Sausio 15 dieną mirė 
isys Anužis. Jis paėjo 

kaimo Pab.iščią. Plungės 
rupijos, 
žmogų-.

a. a. 
iš 

pa-
Buvo geras ir doras 
Palaidotas su bažny

tinėmis jungomis. Paliko duk
terį Lietuvoje. Jis buvo 73 me
lu amžiaus. Lai ilsisi šioje sve
timojo žemelėje.

St:

A. T.

NEWARK, N. J.

Pereitai- I92G metai- ši ben
drovė padarė keletą didesnių 
darbu, būtent: Šėrininkai išpir
ko pirmą inortgič-ią $15.000 ir 
taipgi visi, kurie tik buvo sko
linę p,o $ i .000 daugiau arba ma
žiau statant svetainę išsikalbė
ję sutiko tuos pinigus pervesti 
į šėrus. P. Rusteika turėjo net 
$4.500 ir be .jokiu ceremoniją 
pervedė Į šėrus. Keletas nariu 
dar tebeveda derybas, bet tiki
mės. kad ir jie tą patį padarys 
kai ir pirmieji.

Panaikinus skolininkus bus 
didesnė vienybė šėrininką tar
pe. nes nebus už ką ginčytis. 
Dirbant gi vienybėj? bus gali
ma daug ką nuveikti visuome
nės ir šėrininką labui.

Pereitai- metais nemažai 
parduota Šeru ir taipgi ž'-muti*- 
nėje -vefainėie įtaisytas klub- 
ruimi. Nusikračius skolas, šiais

»
metais bu- galima daug -niur
kau žengti pirmyn.

Į valdybą įėjo vrikliau-ieji 
mūsą bendrovės nariai J. Ruk
šėnas pirm.. K. Steponauskas

. \ i'-e-pirm.. J. Bartkus rašt.. P. 
Moli fin. rašt.. Ant. l'mrozas 
ižd. Kliubo kohiisija: P. Saka- 
lau-ka-. J. Bartkus. R. Pira-

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

i I DARBININKĄ”
V"

“DARBININKAS“ yra plačiųjų darbo žmo
nių, kai}) sodžiaus, taip ir miestų ir miesteliui 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalui. Seimo ir vyriausybes darbus ir valsty
bės vidau- ir užsienio politikų.

“DARBININKAS’’ visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateiti.

“DARBININKAS“ rašo naudingų nurody
mų. patarimu ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakuriu. mažažemiu, smulkiųjų ūkininkų ir ki
ti) žemininku būvi ir reikalus.

“DARBININKAS“ duoda nemokamai .juri
diniu (teismo dalykais) patarimu ir atsako į 
l iausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS“ talpina gražių apsaky
mėliu ir naudingi] skaitymų kaip seniems, taip 
i" jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS“ vra visu doru žmonių• •» 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.'’

“DARBININKO“ kaina tik 8 litai metams, 
pusei metų 1 litai. Amerikoje. Anglijoje dvigu
bai.

"DARBININKAS“ išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais^,

“DARBININKO“
jos adresas: Kminas,
2-ni, LITlIUANfA.
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Pagalvokit lik! Keli milijo
nai nekaltu žinomu sušaudyta 
Rusijoje, tai ne keturi išga
mos.

F. S.

PHILADELPHI A, PA.

Valdyba
Pirm. - P. Pečiura,* 
Rašt. V. Akelaitis.

— Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Jj... Su Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūros 

i bangas... Vienas .To žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sic 
(lai ramuma ir džiaugsmą.

Popiežius Pijus IX i'

Atsiminimas iš Dr. Basanavi
čiaus viešėjimo pas mus

Prisiminiau straipsnelį tilpu
si “V. Aido" numery po ant
rašte; “Dr. Basanavičiau- su
kaktuvės.“ Tame straipsnely 
laivo pažymėta, p. M. Yčo kal
ba Dr. Basanavičiaus sukaktu 
vėso. TarjM' ko kito buvo at
pasakota kaip .juodu su Dr. 
Basanavičių rinko aukas Ame
rikoje tautos namui. Prisimi
niau Dr. Ba^anavič-ians at-ilan 
kymą į mū.-ii koloniją. 'Tuo 
laiku klebonavo šv. Jurgio pa 

kun. Milukas,
Basanavičių nii.-ive 

iš žymiausiu na i- 
r?dakc:ią “Publi<-

I
4

lapijoje gerb. 
kinis Dr.
<|ė i vi »ną 
iienrnš<-i<>

mūsų tautos bolŠe- 
laikraŠčiuose skel- 
prasimanymu apie

'Taigi naujai valdybai 
me geriausiu pasekmių 
vienvbėje visuomenes ir 
rovė- labui.

linki-
• lirbt i
bend-

Kadangi
vi kai savo 
bia visokiu
Lietuvą, ir jos valdžią; kadan
gi surengtose neva prakalbose 
išnešė rezoliuciją smerkiančią 
valdžią ir mūsą veikėjus (sau
sio 9 d.).

Mes. A. L. R. K. Federacijos 
S skyriaus susirinkime atsto
vaudami viiSš 2.000 lietuviu 
vienbalsiai pareiškiami' di
džiausi pasipiktinimą bolševi
ką lai k rašeiuos<> skelbiamais 
melais ir taipgi griežtai pra
tesi uojame už panaudojimą lie
tuviu vardo savo rezoliucijoje, 
paskelbtoji* sausio f) d. 1927. 
nes (oji rezoibicija susirinkime 
nebuvo skaityta ir niekas jos 
nepriėmė. Kadangi bolševiku 
oratoriui baigus kalbą kilo di
džiausias lemiąs tai niekas iš 
rimtesniųjų negavo nė balso ir 
jokios r ‘zpliueijos niekas ne
girdėjo ir nematė.

A .L. lt. K. Federacijos S to 
skyriau- valdvba:

Pirm. - P. Pečiura, 
Rašt.-V. Akelaitis.

Šėrininkas

L0WELL, MASS.
Nelaimė

Patrolmanas Antanas ('bris
to (Krikščiūnas), vasario I d., 
tuoj po dvvliktos vidurnakty 
eidamas Broadvvay užgirdo 
bildesį ir bėgo į vietą. Xnbčgęs 
po mini ■riti 2GG Mt. \ ernmi St:> 
pastebėjo Dtis Allen <S: Soti 
Bov krantinėje ką tokio ne- 
paprasto. Krautuves durys 
buvo atidarytos. Policistas i- 
č.ięs w i'li.i suriko: “Ka- čia. 
atsiliejvkl“ Tuoj jxi>igirdo.bal- 
/as: “Aš-mžimišiu tave, tu...“ 
ir staiga policistas pajuto, kad 
kas pagavo-jį už k >ją. Ka
dangi krautuvėje buvo tamsu, 
tai nebuvo galima matyti. Po- 
lieistas išsitraukęs revolverį 
šovė ir pataikė plėšikui tiesiog 
i galia. Po t<» ll/deges šviesas

I • • *I

Redakeijos-Administ raci- 
A5 Į>ril.lauso))) )/lt(~s Ailiš!
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i JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai. koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

“IšEI\ II DRAUGAS“ talpina Įvairias a- 

pysakas. fel jetonus, Įvairius .st raipsnius. iš sve
tiniu kalbu vertimus, ir Šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikiusiis.

IŠEIVIU DRAUGĄ"
“IŠEIVI!' DRAUGAS“ yra tai vienintelis 

bei u viu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams -išeiviams gyvenantiems Didžioji' Brita
nijoje.

“IšEl\ I! DRAUGAS“ talpina Įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsivuig taip.ir 
Lietuvoje.

Didžioje Britanijoje: Metams 12 Šilingu, pusei 
metu (i Šilingai. 3 mėn. 3 šilingai ir G penai.

Amerikoje: Melams $3.00. pusei metu $1.50, 
mėn. !M) cenių.

Lietuvoje: Metams 21 litai, pusei melu 12 litu, 
mėn. 7 litai.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

i

Redakcijų sir Administracijos antrašas: “Išeivių
Draugas.“ 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
knd.
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RUOŠKIMĖS PRIE GARBINGO VAJAUS 
UŽBAIGIMO

ANTRAŠAI
Nashua, N. H

NADZEIKA K. J. turi

o S

Šviesių ir Susipratusių Darbininkų | 
Kampelis |

“Nėra kilnesnės misijos už laikraštininko misiją. Laiminu 
šį tavo pašaukimo ženklą. Mano pirmtakūnai laimindavo kri 
kščionių karžygių kardus r ginldus, aš beveliju melsti Die. 
vą palaimos katalikiškojo rašytojo plunksnai.“ PIJUS X.

L; D. S. 39 kuopa, Bridgeport, Conn.
BERNOTAS J. turi........ ...........     120

LDS. 80 kp., Kenosha, Wis.
KODYS P. turi-------------.....................___ _______ ________120

L. D. S. vajaus pradžia buvb džiuginanti ir daug žadangi. 
Bet apsivylėme. nes i šį kilnu darbą stojo neskaitlingas būre
lis darbuotoji)

DARBININ

L. D. S. 92 kp., Montreal, Canada
PUNDŽIUS Jonas turi ....................... ......... -

L. D. S. 34 kp., Scranton, Pa.
GALINIS S. turi

L. D. S. 73 kp., Linden, N. J.
STAPINSKAS M. turi........... _............... ......... 120 y f

Į
r

t

r
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štai jau prie vajaus užbaigimo, o dar neturime nė pusę 
užsibriežtojo skaičiaus nauju nariu.

Sujuskime nors paskutiniose dienose. Paleiskime i darbą 
visus narius, prietelius ir rėmėjus. Tiesa, šis raginimas netin
ka Detroitui, Montellui ir kitoms kolonijų kuopoms gražiai sto- 
jusiom platinti savo organą.

Čia talpiname darbuotoju sąrašą iš kurio pastebėsite, kad 
gauti nauju nariu ir skaitytojų nėra taip sunku, o tik reikia 
noro ir pasišventimo.

Keletą darbuotojų tikrai pasišventė savo priedermę išpil
dyti. Štai jų vardai:

LDS. 70 kp., Lawrence, Mass.
TAPORAUSKAS J. turėjo 102, dabar turi .... 
IVAŠKIUTĖ Bronė turi................. . ... . ...... ........

117
110

J >

> J

WHATELY, Mass. — J. Zaltauskui patiko “Darbininkas 
iš pirmo numerio ir jis užsirašė ant visų metų.

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

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

L. D. S. 71 kp., Rochester, N. Y.
PALUIKIS T. turi....................  .............

> J

110

110

110

J i

J >

, J

VERACKA IR.VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADvbKATAI

“Kas randa gerą moti 
randa laimės ir gaus džiaug. 
mo iš Viešpaties. Kas išva
ro gerą moterį, išvaro laimę, 
kas gi laiko pas save svetimo- 
terę. tas paikas ir bedievis’’ 
(Patarlių 18, 22) .
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LDS. 72 kp., Detroit, Mich.
JEDINKUS V. turėjo 690, dabar turi............

LDS. 2 kp., Montello, Mass.
JESKELIAVIČIUS J. turėjo 490, dabar turi

LDS. 11 kp., Providence, R. I.
DŽEKE VIČIUS A. turėjo 330, dabar turi........

LDS. 5 kuopos, Waterbury, Conn.
KUN. J. BAKŠYS turėjo 220, dabar turi........... .
DANDER J. turi...................................................... .
KLIMAS J. turėjo 110, dabar turi ........... . ..........

LDS. 18 kp., Paterson, N. J.
BALTUŠKA Pranas turėjo 240, dabar turi
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972 balsu

560 balsų

385 ? >

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

Athol, Mass.
KUN. A. PETRAITIS turi

r

Westfield, Mass.
BERNADISIS P. turi

110 7 J

o J >

110 J >

... .300

.. _110
.... 130

280

L. D. S. 108 kuopa, Worcester, Mass.
VIERAITIS Jonas M. turėjo 120, dabar turi................ 210

LDS. 13 kp., Philadelphia, Pa.
UNGURAITĖ Ona turėjo 190, dabar turi

L. D. S. 14 kp., Newark, N. J. 
KAZLAS A. turėjo 150, dabar turi........ ............
ŠEREIKA J. turi..... .............. ............ . ....................

i**:- • L. D. S. 8 k£., Cambridge, Mass.
JAKAS Vladas turi...................................................
JANELIUNAS V. turėjo 135, dabar turi
SUTKUS J. turi ................................................... ....
SMILGIS J. V. turi ....................................................
JAKUTIS B. turi..................................... ..................

L. D. S. 12 kp., Brooklyn, N. Y.
BAČIUSKA M. turėjo 160, dabar turi,.................

LDS. 6 kp., Hartford, Conn
PATECKIS J. turi................... ...........................
POVILONIS J. turi..............................................
RUGIENIUS J. turi ............................................

LDS. 1 kp., South Boston, Mass.

MORKUS P. turėjo 130 balsu, dabar turi
SAURIENĖ Ona turi............................ . ......
KILMONIUTĖ Marijona turi ............... .
ŽUKAUSKAITĖ Marcelė turi........ ............
STRAVINSKAS A. turi 
NASTARIENĖ Elena turi

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

200

200
Z120

9 9

9 9

r 9

....190
145
120 balsų

....110

. 110

9 9

9 9

9 9

9 9

180 9 9

F
P

A

7

.170
.. 120
.115

170
.... 130
.....110
_ .110
.... 110

110

L. D. S. 65 kp„, Nashua, N. H.
KAUNELIS A. turi........... . ..................................................155

LDS. 105 kp., Detroit, Mich.
STEPULIONIS S. L. turėjo 110, dabar tuir............... 150

L. D. S 36 kp., New Britain, Conn.
MIČIUNIENĖ B. turėjo 120, dabar turi................   145

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

LDS. 3 kp., Norwood, Mass.
FEDAS A. turėjo 120, dabar turi 
ADOMAITIENĖ B. turėjo 110, dabar turi

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

Washington Depot, Conn.
Kriščiūnas A. P. turėjo 110, dabar turi

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

»>

135
130

130

125

9 9

9 9

9 9

9 9

WILKES BARRE, Pa. — V. Kancleris, žymus darbuo
tojas nuvažiavęs į Pennsylvania užsirašė “Darbininką“ 
tams.

L. D. S. 12 kp., Brooklyn, N. Y.
RAUBA S. turi................ .............. . ...... ................ 102

me-

\

9 9

Iš EAST VANDERGRIFT, Pa. rašo: “Gerbiamieji: 
vau nuo Tamstų laišką ir vieną numeri “Darbininko.“ 
“Darbininkas“ patinka ir šiuomi siunčiu $2.25 ir prašau siun
tinėti per pusę metų. Vėliau prisiųsiu už kitą pusmetį. Su gi
ja, pagarba, C. Aleksiūnas.“

Union City, Conn.
3aukus Pranas A. turi.... ...................... ......

KUN. A. DEXNIS turi

110

.....110

Ga-
Man

“ 9

9 9

L. D. S. 81 kp., Amsterdamu N- Y.
KERBELIS M. turi ...........................     110 •
MOCKEVIČIUS J. turi..........................   110

9 9

9 9

Brooklynas irgi nesnaudžia M. Vameckis prirašė vieną 
skaitytoją.

L. D. S. 97 kuopa, Lowe]l, Mass.
PAULAUSKAS V. turi ........................................

3ALKUNIENE Ona,Mount Carmel, Pa., turi

110

105

Mahanoy City, Pa.
ANTANAITIS D. turėjo 110, dabar turi.......Z............. 120

GRITĖNAS turi
Chicago, IUin^L

105

, 9

9 9

9 9

9 9

Philadelphia, Pennsylvania
KONDROTAS F. turi........................................

Orange, Mass.
ČEPONIS Jonas turi ............................

110

60

r J

> 9

L. D. S. 51 kp., Cleveland, Ohio
RUSECKAS Mykolas A. turi........ ............. ...........
ŠUKYS P. A. turi ................................  _...... .....
SAUKEVIČIUS F. prisiuntė 11 naujų “Darbininkui“ prenu

meratų. Jis yra smarkus darbuotojas ir žada lenktyniuotis 
su Detroit’u.
KUZAS JURGIS turi

123
_ _ 120

9 9

9 .

110 “

I'V. VADAS: Kun. Pranas Juras, 
t'l Brailford St.. I.aivrence, Mass.

PlItMI.MNKAS : J. TrainavtdiiK. 
17ū Atties Street. Montello, Altųss.

VIGE PIRMININKE: M. Blaftiuskairė. 
«'» Fnirvievv St., New Britain, Coliu.

SEKRiTTORlriS: Antanus F. Knetfys, 
366 \V. Broathvay, So. Boston, Mass.

IŽDININKAS: Antanas VaisiaUskas.
371 Portkuiil St., Cambridge, Mass.

I.lTFRATINf! KOMISIJA:
Kun. K. Urboiiavyčius, 50 6tb St., 

Soutli Boston, Mass.

Kun. V. Taškunas, 36 St. George St., 
Nor\vood. Mass.

Kun. .1. švagždys. 20 \Vebster St., 
Montello, Ma<s.

K, J. Krušinskas. 5!> Ten Eyck St.. 
Brooklyn. N. Y.

KONTROLES KOMISIJA:
Jonas .laroša. 225 “L' Street, 

South Boston, Mass.

S. Pilkonis. :IS5 >4orfolk St., 
Cambridge, Mass.

A. Mielintas. 74 Belilen St., 
Nevv Britain. Conn.

ATSTOVE I K. IT:!*. TARYBĄ: 
M. PJažaliskaitė. 70 Fairvieiv St., 

Nevv Britain, Conn.

NEMALONUS KVAPAS

ir kitiems jwkeni<i;!. 
būt mažas suirimas vidu- 
kmi.-, tą nemalonumą iš- 
l><>; lankiausia tai yra toji 

kuri įsiėda i žmogų ir

Visokie sū
rimai v i d u - 
riuo.se t a n - 
kiansia pri
duoda tą ne
malonu kvapą. 
Tas nemalonus 
kva p<:s

Gal i 
rii’.usc. 
duoda,
kir.iičič, 
sveikatą suėda.

Tuksiančiai sergančiu moterų ir vai
ką be geru pasekmių gydomi nuo įvai
riu ligų, o uio larpu ją iikra ligos prie- 
fgisijs yra t;ti ta bjaurybė kirmėlė. Tik
ri los negalės ženklai yra lai išėjimai 
|o-. hiaurybės daleliu. Tai biaurybei at
siradus žmogus netenka aj>eiito. o Kar
ulis apsireiškia vilkiškas apetitas, lie
žuvis nulipa apvilktas, ėda rėmuo, 
skausta strėnos, sąnariai ir kojos, galva 
■ kaustą, svaigsta, nlpsia. tuštuma vidu
riuose. Apsireiškia randai apie akis, 
kutuis apskritai nusilpsta. Viduriuose 
jaučiasi sunkumas, išpūtimas, kartais 
jaučiasi lyg kas iš pilvo slenka Į vidu
rius. Vėl jaučiasi lyg kad kas slenka 
linkui gerklės. Ligonio oda geltona, ne
tenka normaliu svorio, turi blogą kva
pą. nuolat spiauja. neturi jokios am
bicijos. jokio noro veikti, visada tin
gus. Tos bjaurybės laiminčios 50 pė«lą 
ilgio, neretai yra nuomario priežasti
mi. Kuomet ii imu slinkti i gerklę, tai 
katrais ji žmogų gali pasmaugti. Pa
šalink tą bi itirybę kuogreičiartsia. Nu
sikratyk jos pirm negu ji visiškai su
odys i.iv-- sveik.itą. Vsiųsk S1O.4S UŽ 

gy<iy mą Laytan'u. jin nori tikrą ir grei
tą pasigydynią. Lavt.in šiaip jau svei
katai nekenkia, nepakenks, joj kirmė
lės neturi, l’arsidimdn tik pakiniais. 
Aį.č.r;>.ud.-ii pridėk 25c. Nesiunčiania C. 
O D. LOVAI. I.ABDRATORY. 84 
Netting Didg.. \\ indsor. Ont.

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE) 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

Tek S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tek Brockton 7180
(

GRABORIAI

(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

1179 WASHINGTON STREET
Norwood, Mass.

Tek Norvvood 1503

£. V. WARABOW & CO

Resldenci jos Telephonas: 0779- R. K.
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEVIČIUS
LletavlSkas Graborlns, balsamuoto 

Beal Estą te Ir Bubile Notaras.
258 W. Broadvvay 

South Boston. Mass.
Reaideuclja 838 Dorchester Avenm- 

Doreheater, Maaa.

Ofiso Telefonas Unlversity 8831-W
Rezidencijos Tel. University 8S34-R

D. A. ZALETSKAS '
Graborius ir Balsamuotojas '
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE. MASS.

Į P. J. AKUNEVIČ1US I
| Lietuvis Graborius |
O 820 E. SIXTH ST.. SO. BOSTON 1 
p Tek S. B. 4486 1
©5@©s>©®©@©©<3@q©®©©®3©©®©®®

“Beskaitydami gerus raš
tus žmones, bus susipratę 
katalikai, geri tėvynės sūnūs, 
kurie savo tėvynės meilę pa
rodo ne žodžiais bet dar
bais. "(Pro f. Dr. A. Maliaus- 
kis)

m

v-*1

1 LIETUVIS DENTISTAS

DR.ST.A.GALVARISK1
s (GALINAUSKAS)
1414 Broadway, So. Bosto 
| Telephone So. Boston 2300
2 Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto,
1 nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nup 7 
| iki 9 vakare, šventę -dieną pagal su* 
s sitarimę.

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. j. GORMAN
(GUMAŪSKAS)

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

(Kampas Broad Street)

t

■ — ■ ■ ■ ■■ ■■■ ■ , ■ ■■■. aaU , ■

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi-_ 
genėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, kwartz žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
elektro. 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 WEŠT BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

Tel. So. Bost«n 0823 - : 4
LIETUVIS DANTISTAS |
DR. M. V. GASPER5

(KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, So. Boston

O f šio valonuos:
nuo 9 iki 12 ryte ir du» 1:3O iki 5 
ir nuo 6 Iki S vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas

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

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

Mes galime tai padaryti, jeigu tik visi bendromis pajėgomis 
eisime vienu keliu prie užsibriežtojo tikslo.

var-

Kvietkų Balius
RENGIA LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA PO GLOBA 

MOTINOS DIEVO

Vasario 19 dieną,1927 m.
PARAPIJOS SVETAINĖJ

192 East Seventh Street SoutjįįŲoston, Mass.
Pradžia 7:30 imi. vakare

Už gražiausią kvietką ir kvietkeli yra skiriamos 4 dovanos, 
vertės $25.00 dolerių

1 i'criiiamn South Boston'.> ir apidinkčs visuomenė esate kviečiami atsi- 
ia’ikvii ant nepaprasto baliaus, nes visas pelnas yra skiriamas pavapi 
jos moĮ. vklai, > ra pasamdyta geriausia orkestrą. Užtikrinant kad 
linksmai praleisite vakarą.

Worcesteris irgi nesnaudžia. Jonas Vaitkus su V. Paru
liu ruošiasi padaryti tikrus “reisus. Jiedu vėl užrašė po vieną 
skaitytoją.

šuo pasižymėjęs, laike pasaulinio karo Europoje, kuris 
neseniai nudvėsė, buvo aptaisytas ir padėtas į Amerikos Rau
donojo Kryžiaus muziejų, Waslūngtone. Jis buvo sužeistas 
kare ir kaip matote už pasižymėjimą, apdovanotas medaliais.

Visus kviečia KOMISIJA

MES BUDAVOJAME NAMUS, GARADŽIUS IR 
KRAUTUVES

J

perkam, parduodam ir išmainont na
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
bučcrncs, bekernes ir nstorantus. In- 
siūrinam (apdraudžiame) namus nuo 
iignit s ir nelaimiu, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodant ang
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam 
kambarius. Užlaikome kantarninką. 
arkitektą: padarome planus dėl bu- 
davotojij: užlaikome namų taisyto
jus, stogdengius, plutnlterius ir elek- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 
pirmų ir antru niorgieiu. Teipgi su
teikiam legališkus patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose, 

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

A J KUPSTIS
332 WE?T BR0ADW’ay’ SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

i

i

I

S: TEL. So. Boston 0606—W,
g LIETU VYS DANTISTAS | 

Į A. L. KAPOČIUS I 
į 251 Broadway, So. Boston | 
| (“Keteirlo’’ name)
2 Onso Valandos ; nuo 9 Iki 12, nas J 

® fltr nuo 6:3Q iki 9 Takam
g Seredomls nuo 9 iki 12 vai. diena j 
SSubatomis nuo 9 iki 6 vak. NhM J 
gUomia nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti? S

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyn) *r moterų ligų ir. nuo 

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

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

[daktaras ein, k d.
(Europeiškas Specialistas)

Pirmiau buvęs pirmas asistentas 
l^rpato universiteto klinikoj. Per 
11 metą specijalizavosi geriausiuo
se vokiškuose, rusiškuose, francu- 
ziSkuoso ir amerikoniSkuoae hofr- 
pitalluose. Giliai studijavo vUluri- 

n<*s liaus. Kviečia pns save pacien
tus. nepaisant kaip i ten 4 artis, kaip 
gilini liga yra Įsigalėjusi. Atlygi- 
nltnas gan vidutinISkas. Valandoa: 
12—2; O— -S ir pagal susitartai^. 
340 Centre st.. Jamaica Plato. 
Mass. Tel. Jamaica 3975-W.
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R r s. Talbot

J. J. ZABARAUSKAS
0PT0METRISTA8 

ekzaniinuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadvay 8o. Boston
Ofise tik vakarais " -

■*4

riuo.se

