
Montellos lietu' 
tono lietuvių pub 
Municipal salėj.

. į VISŲ SALIŲ KATALIKAI; \ 
DABBININKAIVTENYKITBS!

‘ b | f
* ! t ‘ “

/ apie Meksiką
TEBEKOVOJA SU MIRTIMI

MALVINA ČESNIUTĖ
daininkė. Ji pirmu kartu pasirodys Bos- 
i“ Darbininko” koncerte sausio 2 dieną

X—i v
Į l 

t r-

*

Eina nuo 1915 m. TADJENIS, Nr. 97

■«

Z

AMERIKOS EPISKOPATO negali turėti savo bažnyčių, 
kur viešos pamaldos būtų lai
komos. -Negali turėti fun
dacijų, negali daryti kolek- 
tų. Bažnyčios valdžios kon
fiskuotos.

LAIŠKAS

NEW YORK.—Amerikos 
episkopatas išleido laišką 
Meksikos reikaluose. Šitoks 
episkopato laiškas nėra pasi
rodęs nuo 1919 m. Episkopa
tas šitame laiške svarsto 
Meksikoj katalikystės ir lais
vės apskritai padėtį. Nuro
doma, kad Meksikos dabar
tinė vyriausybė sutrempė pa
matinius laisvės principus, 
kaip jie Suv. Valstijose' su
prantami.

Tas laiškas, kaip iš auto- 
ritetišku šaltiniu skelbiama, 
nėra tam kad religinius gin
čus pradėti, bet tam kad tuos 
ginčus pabaigus.

Episkopato laiške sakoma, 
kad juomi kreipiasi Į Ameri
kos visuomenę dėlto, kad 
Meksikos valdžia yra tą pat 
padarius. Todėl Meksikos 
valdžia ir jos užtarytojai ne
privalo rūstauti, jeigu antra 

, pusė prakalba. ' ~ *

Japonijos imperatorius 
Jošihito, kurs jau senokai 
susirgo, tebekovojai su mirti
mi. Pastaromis dienomis jo 
gyvastis it ant plauko kabo
jo. Jo gyvybei palaikyti bu
vo jam duodama oxygenas. 
Buvo jau visai netekta vil
ties ant pasitaisymo. Po 
o.vygeuo imperatorius trupu
ti pagerėjo.

NUŠOVĖ POLICISTĄ

CHICAGO, III. — Policis- 
tas Juliau Bonfield užtiko 
du vagiu bevagiant krautuvę. 
J is juodu norėjo suareštuoti. 
Bet plėšikai .gynėsi ir nušo
vė policistą. Į talką buvo 
beatbėgą daugiau policistą. 
Plėšikai ir su jais stojo ko
von. Antras policistas buvo 
sužeistas. Vienas plėšikų ta
po mirtinai pašautas.

KALINIAI BUDA VOS 
KELIUS

MOBILE, Ala. — Ši vals
tija paskyrė $25,000,000 nau
jiems keliams pravesti. Tam 
darbui ketinama panaudoti 
kaliniai-

------ ~ 
darbai sumažėsią. Todėl į 
valstijos legislaturą ketina
ma inešti bilių, draudžianti 
kaliniu darbą.

Darbininkai prieš

Už ateivybes pa
lengvinimą ‘

Ka
talikų Bažnyčia Meksikai 
suteikė. Be kitko sakoma: 

“Parodyk man bent vieną 
gerą daiktą, kurį ne aš pada
riau. Parodyk man bent vie
ną genijų, kuri ne aš išauk- 
lėjau. Parodyk bent vieną 
žingsnį šviesos linkui, ku
riam aš nebūč padėjęs. At
imk iš viso krašto tą, ką aš 
daviau ir žiūrėk kas beliks.’ 

Tai mat ką veikė Katalikų 
Bažnyčia Meksikoj.

Vyskupai tvirtina, kad ši
tuo savo laišku negundo A- 
merikos vyriausybę arba vi
suomenę prie politinio Įsiki
šimo, arba bile kokio kito 
žingsnio. Nei ištolo nekurs
to prie ginkluoto įsikišimo 
apginti Meksikos kataliku 
teises. “Mūsų pareiga ro- 
kuojasi atlikta, kuomet mes 
pasakome savo pusę, apgin
dami teisybę, o pabrėždami 
principus mes įspėjame kri
kščionišką pasaulį, kad jo 
pagrindai tapo užpulti ir 
griaunami,” sakoma laiške.

Kad pilnoje šviesoje teisy
bė pasirodytų, tai vyskupai 
išdeda kaip užtikrina tikybi
nę ir pilietinę laisvę Suv. 
Valstijų konstitucija. Suv. 
Valstijose, laiške nurodoma,, 
pilnai užtikrinta tikybinė 
laisvė ir visos tikybos pilnoje 
laisvėje veikia. Meksikoj gi 
jokios tikybinės laisvės nėra. 
Ten jokia tikybinė organi
zacija negali Įsisteigti ir ne
gali gyvuoti.Oficijaliai Mek
sikoj Bažnyčios nėra. Ten 
Bažnyčia negali turėti jokio 
turto, neturi jokių teisių, ne
gali nei teismu, nei peticija 
savo reikalu ginti. Katalikai metų.

KĄ PADARĖ ŽUVININKAS

NORFOLK, Mass. — J. J. 
Peterson, žuvininkas, per iš
tisą dieną žuvavo ir nieko ne- 
pagavo. Namo parėjęs 
piktumo nužudė pačią ir 
to pats nusižudė.

SUŽEIDĖ 24 ŽMONES

IS

1*>

TNDIANOPOLTS, Ind.— 
T prie stoties stovinti trauki
ni atsimušė kitas atėjęs trau
kinys. Iš to sekė tas, kad 24 
žmonės tapo sužeisti.

APVOGĖ BANKĄ

MODALE, la.—Trys ban
ditai Įsibriovė Į šio miesto 
banką, pašovė du žmones il
su $2,0(M) pabėgo automobi
li u, j e. Banditai visai prasta
me aufomobiliuje važiavo iki 
Missouri upės. Čia jie tą au
tomobilių sudegino, o per už
šalusią upę perėjo Į Nebras- 
kos valstiją.

UŽTIKO DEIMANTŲ

Brazilijoj : tapo užtiktos" 
deimantų kasyklos. Yra spė
jama, kad ten deimantų bū
sią už $5,000.000,000. Iš tos 
žinios susirūpino visi dei-Darbo Departmentas.

SENATAS UŽ ATEIVYBĖS 
PAKEITIMĄ

WASHINGTON. — Suv. 
Valstijų senatas perleido bi- 
lių, kuriuo norimą pakeisti 
dabar esantis ateivybę var
žantis Įstatymas. Naujasai 
bilius siūlo, kad ateivių kadir 
nepiliečių pačios ir vaikai be 
kvotos galėtų atvykti Ame
rikon. Į tą palengvinimą in- 
eitų visi ateiviai, kurie Ame
rikon atvyko prieš liepos 1, 
1924. Dabar esą apie 35,000 
moterų ir vaikų, kurių vyrai 
ir tėvai yra Amerikoj ir dėl 
varžančių Įstatymų jie nega
li atvykti. Nepiliečiai, vie
nok, norėdami savo šeimy
nas atsikviesti turės išsiimti 
pirmąsias popieras.

šitą atei vystės Įstatymo 
pakeitimą i nešė Ne\v Yorko 
senatorius Wadsworth. Už jį 
balsavo 39 senatoriai, prieš 
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KRIKŠČIONYS svečiuosi

PAS ŽYDUS C;
CHICAGO, III. — Žydi, 

sinagogoj buvo surengtą^ 
bankietas, kuria 70 žydii at 
si vedė po savo geriausią 
draugą krikščionį. Prie gar
bės stalo sėdėjo du rabinai, 
katalikų kunigas ir protes
tantų pastorius.

Rabinas, kurio sinagogoj 
bankietas Įvyko, pareiškė, 
kad Amerikai reikia visti 
trijų.

Protestantų pastorius pa
reiškė, kad jau ipetoli tas 
laikas, kada visi trys užmirš 
senovę ir gerbs vieni kitus. 
Kad taip gyventi, sakė jis, 
nereikia nei vienam nei ant 
biskio nukrypti nuo savo 
mokslo. Priminė, kadšitėįg 
bankietas nebūtų galėjęs i- 
vykti prieš 100 metų. ■

Katalikų kunigas, jėzuitas, 
tėvas Joseph Reiner, Lojolos 
universiteto dekanas paskel
bė karą netolerancijai, ar tai 
ji būtų religinę,- ar- 
ar socijalė, ar

Daugiab žūva darbuose,

A*

mantų pirkliai. Mat jei iš 
Brazilijos gausiai irus plauk
ti deimantai, tai jų kaina ims 
pulti.

PATOBULINTAS AUTO
MOBILIUS

NEW YORK. — Inžinie
rių suvažiavime pareikšta, 
kad 1931 m. automobiliai pa
sieks didelio patobulinimo. 
Tada bus galima už 5c. pa
daryti 50 mailių. Mašineri
ja tąipri bus pagerinta ir su
prastinta.

Dar už trumpesnį 
darbo laiką

UŽTENKA 10 MĖNESIŲ 
DARBO

NEW YORK. — Medikav 
lis direktorius Guardian Lite 
Insurance kompanijos savo 
prakalboje nurodinėjo, kad 
darbininkams pakanka dirb
ti 10 mėnesiu per mbtus. Sa
ko, kad per metus , reikią 
darbininkams duoti dvejas 
vakacijas po 1 mėnesi laiko. 
Jisai taip sakė: “žmonės dir
ba jterdaug, valgo perdaug, o 
linksminasi jiermažai.”

Reiškia einama prie Įvedi
mo penkių dienų darbo sa
vaitės ir 10 mėnesių

SIŪLO TARPININKYST?

Rumunijos vyriausybė pa
sisiūlė patarpininkauti italų 
ginče sų serbais. Italai ir 
serbai ginčijasi dėl sutarties, 
kurią Italija padarė su Alba
nija.

ROCIIESTER, N. Y. — 
Čionai įvyko metinis saugu
mo kongresas. Jį buvo su
šaukęs New Yorko valstijos 

. Tai 
buvo dešimtas tos rūšies 
kongresas. Kalbėtojai išro- 
dinėjo, kaip darbuose nelai
mingi atsitikimai daugėja. 
Darbuose darbininkui žūva 
daugiau, negu karo lauke ka
reivių. Darbo sekretorius 
Davis pasakė, kad jei gen. 
Sherman šiandie tebegyven
tų, tai jis turėtų patikrinti 
savo nuomonę apie karą. O 
tas generolas yra pasakęs, 
kad karas tai prgaras.

Darbo sekretorius Davis 
sakė, kad per^ 19 mėnesių 
dalyvavimo Didžiajame Ka
re Amerika užmuštais neteko 
53,300 kareivių. Tuo tarpu 
per tą pat laiką namie dar
buose buvo užmušta 132,000 
žmonių.

Saugumo kongresas pripa
žino, kad reikia labiau susi
rūpinti saugumu.: Pripažin
ta, kad nereikia t pasitikėti 
vien įstatymų keliu suma
žinti nelaimes darbuose. Čia 
reikia geros valios iš pusės 
darbdavių ir lygiai darbinin
kų. Reikia, kad darbininkai 
būtų atsargesni darbuose.

H

darbo

ARTISTĖS PASIPŪTIMAS
NEW ROČttRLLE, N. Y. 

— Artistė dainininkė M. 
Falley buvo pakviesta šin 
miestan dainuoti. Bet rengė
jai jai išanksto nesumokėjo 
suderėtų $3,000 ir todėl ji ne
dainavo. Pertai suviliota bu
vo apie 1.300 žmonių.i

g, Vi

NEW YORK. — Allen C. 
Craig užmigo ant geležinklio. 
Jis gulėjo bėgių tarpe. Per 
ji perėjo traukinys ir visai 
nesužeidė ir nenubudino. Kai 
traukiniui praėjus žmonės 
jį užtiko ir pasakė, kad trau
kinys per ji perėjo, tai jis 
sakė, kad buvęs labai nuvar
gęs ir nesusilaikęs nuo užmi
gimo.

prieš ; ■
Kai toleruojame nežiny&$ 
tada atsiveria šaltinis netole
rancijos vienų prieš kitus, m’ 

Katalikų kunigo mintis 
buvo ta. kad katalikai, žydai 
ir protestantai turi vieni ki
tus toleruoti, o kad toleruotų

PADIDYS SARGYBĄ

WASIIINGTON\ — Vy
riausybe padidino dabojimą 
svaigalų šmugelninku. Da
bojimą padidino, nes šven
tėms ateinant šmugelis padi-Įtai vieni kitus turi pažinti ir' 
dėja. Todėl ir jo gaudymas bendrauti, 
padidės. Valdžia paskyrė 
$500,000 slaptiems prohibici- 
jos agentams.

Nori sulaužyti streiką
DAUG

La. — 
bando

BANDO PRIVILIOTI 
DARBININKŲ

NEW ORLEANS, 
Vietos kapitalistai
privilioti daug darbininkų i 
šį miestą. Nori, kad čia at
sirastų darbininkų pertek
lius, kad paskui galėtų uu- 
mušinėti darbininkams al
gas.

MERGINŲ STREIKAS

NEW YORK. — Vietos 
“baksinės” streikuoja 2,000 
merginų. Joms prigelbsti 
darbininkų unijos. Jos va
rosi, kad jų unija būtų pri
pažinta.

NORĖJO LAIVĄ 4BUSPROG
U DINTI /.KAi

f Į
Vienas Vokietijos karinin

kas ant karinio laivo buvo 
beuždegąs statinę su pavaku. 
Tą darant pamatė jūreiviai 
ir baisų jo darbą .sutrukdė. 
Sugautasis karininkas nuga
bentas ligoninėn, r Jūrbirsęs pakelta į garbės jūreivius 

. girtas arba beprotis.^
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VALTYJE PER JŪRES
Tanfara Šumarino iš Dniep

ro Upes galo išplaukė valtyje 
ir plaukė Juodomis jūrėmis Į 
bastopolį. Jr pasiekė savo 
tikslo. Padarė valtyje plauk
dami 1,1)00 mailių. Už tai ji- ... . . ‘

AMERIKOS MEDVILNĖ 
INDIJON

STIPRINA KARINES JĖGAS
Turkijos vyriausybe eme 

stiprinti savo karines jėgas. 
Tą daro dėlto, kad Italija y 
Albanija padarė draugingu
mo sutarti. Turkai spcjž, 
kad italai rengiasi prie pra
plėtimo savo nibežių.

Pirmu kartu istorijoj A- 
merikos medvilnė pradėta 
gabenti Indijon. Nors Indi
ja pati augina medvilnę, bet 
pasirodė, kad Amerikos med
vilnė tiek pigesnė, kad ji už
simoka Indijos fabrikantams 
gabenti iš Amerikos. Tai 
toji medvilnė turi apkeliauti 
pusę pasaulio.

LINČAVIMAI PADIDĖJO
•

Nuo pradžios šių metų iki 
lapkričio 15 d. Suv. Valstijo
se padalyta 27 linčavimai. 
Tai devyniais linča vintais 
daugiau, negu pernai. Nors 
daromos Įvairios pastangos 
tų piktą išnaikinti, bet jis 
dar didėja.

NUSKENDO LAIVAS
LONDON. — Iš Islandi

jos miesto Rekiavikos gauta 
žinia, kad Norvegijos laivas 
Balholm audru tapo sudau
žytas ir nuskendo su visais 
pasažieriais.

STREIKAS LIEJYKLOJ
E. llrfrt<jeirntfrf Mass. — 

Old Colony liejyklos darbi
ninkai yra sustreikavę. Kom
panija iš visų spėkų ėmė va
rytis, kad streiką sulaužius. 
Todėl parsigabeno streiklau
žiu. J uos apstatė ginkluota 
pajėga. Išlipino pranešimus, 
kad seniejKtjv. sustreikavu
sieji darbininkai gali grįžti 
ir gauti savo vietas iki 
džio 20 d. Po to jau 
pervėlu.

SUAREŠTAVO 15
PARYŽIUS. — Užsienio 4 

reikalų ministeriui B ri andai, 
sugrįžusiam iš Genevos, no-

GRĮŽTA NAMO

Massachusetts valstijos gu
bernatorius Fuller praleidęs 
ilgas vakacijas Europoj, iš- rėta iškelti demonstraciją.
plaukė namo. 
Lcviathan.

Grįžta laivu Tame pasikęsiBime padaryta 
15 nirštų.Raudonojo Laivyno.



Elektros įrankiui ir malĮnua. kurios yra pritaikintos 4el gydymo 
reumatizmo ir moterų ligą. .
Skyrius »lei paslaptingų moterų ir vyrą' ligą.
La|K>ratoriJa. kurioj yr^ bandomas kraujas, šlapumas ir t. t.

Lijetuvos “Ryte” tilpmsia.- 
į laiškuose nukentėjusių 
i^i^j %MŠvičęia' policjjob 
* ■ ? i » ? ilUtUnui.

Petras Požėla, studentai, 
..įi^ ėjęs Uotuaru 

ai ramiai ir niekam jokio- 
^priešinimo nedaręs. Po- 
jry rezcęvo viršininkas 

iš tolo pamatęs 
^*šitą:.. ši-

Z” raitas prišoko prie jo. 
^hlčšūpo už palto apikaklės ir 
jįrozū du kartu jam per pe- 

gumine nagaika. Tilo 
jiarpu paspėjo dar keletas 

ž Jaitų policininkų jam padėti, 
į 3^ jų du pagriebė studentą iš 
* $viėjų pūsiu už rankų ir tai p 
■ tarp dviejų arkliu vilko apie 

žingsnių per gatvę ligi 
Stovėjusiųjų Lukšio gatvP-

laJAlI.l. ,___________ _ ______________________
.... ....................

VUSNIS DMTARAS imAmt
STuūifef pranešu savo pacientams kad niauo daktarlšį^ ofisas yra 

įrengtas pagal vėliausios EurvptSfcos mados, turiutlfc savyje uaujlusiui iš
rastus klinikos įrankius, kaip tai:

• 4. ArttnchriHką -saulė* šviesą-, kurios spinduliai stebėtinai- veikia
ant nekurtų >hIos ligų, taip lygiai Išgydo prasidedančią džiovos ligą ir 
Įmulžioje tąlę* vėžį. Taipgi tugi daug reikšmės prie gydymo vidaus ligą 
’r žaizdą.

d 2.
nervų,

Į DR. J B. RyijEAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas

£ 12990 Jos ęąmpau Avenue N. Detroit, Michiąan
VALA.NIKIS: itU-12 dieną ir 2—8 vakare. TELEFONAS: Ariington 2683.

Po-smilrioff A<o»inflnenžos, gripo, 
pnenmaaįįo^ arba kitos sOpiū&aii- 

Mgęa, nieko nifa geresnio 
kas sugrąžintų sveikatą ir 
atipriųną taip greitai kaip 

Nuga-Tane
Po tokių sllpninunėtų ligą Jų* turite 

liaudy t Nuga-Tone. Jis daugiau negu 
HuattibUts Jus, kaip greitai Jąs ppjau- 
alte grįžtančią sveikatą ir stiprumą. 
Skaitytojai Šio hilkraįk*io atras, kad 
>»ugu»Tonf yru puki gyduolė tokiuose 
atsitikimuose. Ji yra paprasta. Maldai 
gydnohė kuri ]iadauglna stiprumą ir vi
krumą. suteikia kraują ir budavojn 
greitai kūną. Nuga-Totte suteikia gai
vinanti miegą, gerą apetitą, stimuliuo
ja inkstus ir kepeuis, ir reguliuoja skil
vį ir iafiias labai gerui. Pabandykite 
jas ir Jąs pradėsite Jaustis geriau i ke
lias dienas. Išdirltėjai Nuga-Tone žino 
gerai, kati pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie Įsakė visiems nptiekorlunis 
suteikti gurantlją arba sugrąžinti pini
gus, jei jus nebusite užganėdinti. Žiū
rėkite garantijos ant kiekvieno pakelio. 
Rekomenduojama, garantuojamu ir par
davinėjama visose aptiekose.

lQtKą DEPABTAVKMVA8 
IMSIS SMABJOV M 

PKMMUTV
Miškų departamentas gau

na žinių, kad daugelis pilie
čių, pirkę prieinamomis sąly
gomis arba gavę išmokėjimui 
miško kurui ir statybai, 
užuot sunaudoti ji savo rei
kalams;. padavinėja pirk
liams ir žymiai žemesne kai
na ligi 50%, Hvgti tarifais nu
statyta.

Miškų departamentas per
kančius piliečius įspėja, kad 
pavasario metu, pasibaigus 
miško eksploatavimo laikui, 

pirk usius mišką piliečius 
darys peržiūrėjimą, kam jie 
tąą medžiagą sunaudojo. Iš 
piliečių, pas kuriuos nebus 
rasta pirktos savo reikalams 
miško medžiagos, bus reika
laujama paimti iš mokesčių 
inspekcijos miško prekiavi
mo patentas ir ateity jie ne
bus prileidžiami prie laisvo 
miško pirkimo. Miško me
džiagos jie gaus tik iš varžy
tinių.

Kovai su miško vogimu, 
pa ruoštas baudžiamojo ko
dekso G27 str. pakeitimas. 
Tuo straipsniu už miško vo
gimą buvo taikoma bauda 
tris kartus didesnė, negu 
vertas pavogtas daiktas. Pa
keitimu už miško vogimą nu- 
matoiba bausmė padidinti li
gi dešimties kartų didesne, 
negu vagiamo daikti vertė.

pačio imtanipo nepanaikina, 
tiktai duo^Tnedžiagos jį vv- 
kinti. ’ Del toKr. Demokra
tų, Ūkininkų Sąjungos, Dar
bo Fcderąęįjos ąt^tovai ir da
lis tautiflinkųljalsavio už in
terpeliacijos skubotumą; o 
visas gi margas socialistinis 
— mažu miškas bloku# balsa
vo prieš skubotumą ui tuo pa
laikė vyriausybės nutarimą.

i *> r-i U M »■ ■ ■

VERČIA LIKVIDUOTI ŠVIE
TIMO ĮSTAIGAS

" Mums praneša, kad Švie
timo Ministerija atėmus duo
damą ligši'ol pašalpą moky
toju algom# mokėti iš Jur
barko “Saulės” gimnazijos. 
Matyt, Švietimo Ministerija, 
negalėdama bent iš privačių 
mokyklų pašalinti tautiško
sios ir katalikiškosios dva
sios, pasiryžusi pačias tokias 
mokyklas pabaikinti.

viųs, kurie apie kokias rųiu-
ir žinot nežinojo.”

Pil. Juozas Astras iš Kal
varijos rašo:

“Pripuolamai buvau atvy
kęs Kaunan. Buvau studen
tų susirinkime. ėjau iš susi
rinkimo ligi Karo Muziejaus. 
Mačiau visus {Milicijos žiau
rumus, mačiau žmonių min
džiojimą arkliais ir minimą. 
Ties Karo Muziejaus staleliu 
gavau pats iš dvieju polici
ninkų su šautuvo buože per 
pečius. Įėjęs gi sodri i n ma
čiau. kaip ]M>licistai mindžio
jo arkliais žmones beveik 
prie pat paminklo žuvusiems.

“Juozas Astras
“Kas už tai atsakys?

“ Vladislava Aleksandra- 
\ ičiūtė-Riaukime, gvv. Kau
ne. Nemuno g-vė 1$) nr., b. 38, 
kuri, lapkr. mėn. 21 d. rai
tosios {Milicijos buvo pri
trenkta prie mūro ir iš išgąs
čio susirgo — paskutinėmis 
žiniomis serganti labai pavo
jingai. Veide, gydytojo liu
dijimu. Įsimetusi rožė (iš iš
gąsčio), boto, skauda šoną, 
degina kaištis, temperatūra 
pakilo imt 41 laipsnį, (lydy
tojo V. Katorgos liudijimui 
iš Xl-2od., jai reikalinga gy
dytis ligoninėj.

“Mums praneša, kati, per 
sekmadienio, Xl-21 d,, įvy
kins policijos išmušta akis 
(nagaikos smūgiu) p. Simo
naitytei, grįžtant jai namo į 
Ukmergės plentą.®

“Karo Muziejaus sodelyje 
stud. J. Balteniui, bestovint 
ties paminklu žuvusiems už 
Lietuvos Nepriklausomybę, 
raitasis policininkas kirto 
jx*r galvą kardu, " bet jam 
susijus pasitraukti, išliko 
neužkliudytas. Tuomet pri-* 
begos pėsčias {Milicininkas 
studentą J. Baltmj, šerda
mas bizūnu, varė iš sodelio.

“ ‘...juos reikia visus 
mušti’..’

"Po sekmadienio Įvykių 
rytojaus dieną beveik kiek
vieno* Įstaigos tarnautojai ir 
valdininkai suėję tik apie tai 
vienas kitą ir tebeklausinėjo. 
Nusmelkiantis ne tik inteli- 
gcntij'is. bet ir šiaip piliečių 
daugumas labai piktinosi Vi
daus Reikalų M misterio eks- 
komisaro Požėlos ir Švietimo 
Ministerio. einančio Minisfe- 
rio Pirmininko pareigas, 
žiaurumu. Bet ta proga pa
sirodė. paaiškėjo ir vienas 
kitas nagaikininkas iš civilrs 
‘tikrai demokratiškosios vi
suomenės tar|)o. Tai antai 
Kauno pašto tarptautinių 
l>erlaidų skyriaus vedėjas 
pil. S m e I s t o r i u s ,

“TIESOS AIDAI”
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian

tis dienos klausimus.
Prenumerata metams $1.20

.10c. “Mirtis seniems yra dury
se, jauniems — pavojuose.” 
—- Šv. Bernardas.

Atskira knygele..........................................
Adresas: “TIESOS AIDAI”

1624 E. Falls St., Niagara Falls, N. Y.

NAUJAUSI
REKORDAI

(Visi 10 colių po 75c.)

CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tams $2.00. UŽ tą pačią kainą 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS. 421 6th SU S. Boston. Mass.L............. ... .

{pėstininkų policininkų. 
Bis' pndavė ir Prapuole- 
įsakė nuvesti ji nuovadom 

N nova-

Jie
flis

laikyti jo žinioje.
ųoje. surašius protokolą apie 
šį įvyki, jis buvo paliuosuo-i 
tas. 1 V v. ką studentą mušė 
®ė js pats lig šiol nežino. Sa-j 

gal dėlto, kad Prapuole- 
{Ais ir jo satmpai buvo dėl 
^■tfidr4bs^vmo>., ge,rakai psisma- 

' nes 111,0 j'l 
[ alkoholiu. I

Taipgi, buvo apkultas tilo I 
£ pačiu momentu stud. 'Toliu-i 

* (iiaųdininkii lyderio To-|
^^iŠio Įbrolis), (bilų gale, už I 
tev; re zebro poliein i akas, fui-1 
Un • ? ’■ *'• į i vi■ erosui mažai 

•te^amūųįii^tnčią (p.J 
, Shiiųšė. ją B? į 

gaiFia"ir tikrai būtų ją sutry- 
jeigu nebūtų pasimaišęs 

''■-•oėiias studentas, kuris toli
mesnę {Milicininko “ataką” 
pasiėmė ant savęs.

"Studtbitas Petras Požėla. 
Žako. ka«t skelbti būk stu-j 
(lentai sumušė policiją yra 
nesąmonė, čia greičiau bus 
paprastos pnrvokacijos bū 
daSj dar p. Pį'eiį'erio įgytas 
Ifįnant jam rusų varo prisiu
vu, kad pasiteisintu prieš vi- 

žvėriškus 
įtiktą

4

£

I
F'

į'
» 
t 
t

i

V

fotomene už savo 
kruvinus darbus ir 
“našalst vai.”

' Be to, studentas I 
milte, grįždamas*iŠ n 
(Tok, kad išsklaidžius 
dėntus “mūšio n ilga Iri 
atiminėjo iš ramiai einančiu 
žmonių lazdas. Tai busgrei 
čiausia tos pačios lazdos apie 
kurias skelbia sočiai -sauda- 
Tiečių-oficiozas, būk policija 
atėmus iš suareštuotu stu
dentų.

Studentas

p

c

X ji

A. MačiokasĮ 
‘‘Ryte” savo atvirame laiške I 
rašo:

‘‘Einant trotuaru, ant ma
nęs sykiu ir ant kitų praei
vių, užlėkė raiti {Milicininkai 
ir, grasindami peršant, mušė 
lt Arkliais spardė. P<» ark
liais jmkliuvo keli žmonės. 
Viena pain-lė ar pioleris bu
vo visai perblokšta ir per ją 
peršoko policininko žirgas. 
Nežinau, kaip ji liko gyva:

’ tur būt. aiklys daugiau sir-| 
pratimo turi negu žmogui.
“Aš pats buvau arklio par- 

5 muštas prie sienos, kai atsi
peikėjau, pamačiau sudras
kytą savo paltą. Aš gyve
nu Lukšio gatvėj ir mano ė- 
jiiuas trotuaru buvo teisėtas, 
juo labiau, kad perdėm Lais
vės Alėja trotuaruose ar 
kliais mindžiojo visus praei-

1,650 JAUNUOLIŲ PROTES
TAS

Išgirdę ir apsvarstę eksko- 
niisarų ministerių ir jų pa
valdinių negirdėtai barbariš
kas priemones, pavartotas 
tautiškai valstybiškai nusi
stačiusius studentijos eisenai 
Kaune š. m. lapkr. mėli. 21 
d. neleisti^' kuo griežčiausiai 
protestuojame prieš tokius 
vyriausybės “žygius.”

L. K. Jaun. Sąj. “Pavasa
ris” Alytaus rajono valdyba, 
1(>5() tautiškojo jaunimo, su
siorganizavusio į “Pavasa
rio” S-gh Alytaus rajone 
vardu, prisideda taip pat ir 
prie lietuvių visuomenes pro-

SIAME MĖNESY
ROSTON’O DRAB8UP 

VALDYBŲ ADRESAI

16050 F

16051 F

16024 F

----------------- --------------------------------------------------- ,

Įgiedojo f
.o. Biežienė ir S. čerienė E
O. Biežieuė ir g. ėerieuė į
.................. -Tonus Butėnas K
.................. Jonas Butėnas Įg

...............Kliu
,........... Kun.

S. Struekus
S. Struekus

MARGAS DAUGUMd BLO
KAS SEIME TOLERUOJA 

/ NETEISETUM4 < ’

Š. m. lapkričio mėn. 19 die-‘ testo dėl sąmoningo Lietuvos
na Seimo jiosėdy. svarstant 
Seimo atstovų moterų vy- 
riausylMŪ Įneštosios interpe
liacijos skulMitunią, vyriau
sybė pareiškė, kad Min. Ka
bineto nutarimas nebus vyk
domas, o {>. Dailidė liaudinin
kų vardu paaiškino, kad nu
tarimas nebus vykdomas ligi 
bus surinktos žinios. Reiš
kia. moterų liuosavimas lij,- 
atidėtas, o roikainos labai 
uoliai žinios kiekvienoje mi- 
nisterfjoje. Žinių linkimas

lenkinimo ir bolševiziacijos iš 
vyriausybės pusės.

* Nekaltai gi nukentėju- 
siems,beginant Lieti>’os gar
be ir lietuviu teises, reiškia- ». *
me kuo giliausios užuojautos, 
o “tikrosios demokratijos” 
valdžios legalizuotiems kazo
kiškiems mušeikoms — kuo 
didžiausio pasipiktinimo ir 
pasibiaui-ėjimo.

L. K. Jaunimo Sąjungos 
“Pavasaris” Alytaus Rajo
no

Valdyba

' Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rū
šies gerus darbus—visi jūsų rū
pesčiai eis niekais, jei nemo
kėsite' vartoti apsiginamojo ir 
puolamojo ginklo — geros ka- 
talikiškos spaudos. — Pijus X.

J

*

5B
Bažnyčia ir Moterystė

(Tęsinys)
“Bet štai pasigirsta balsai iš netikinčiųjų, arba sulaisva- 

manėjusiu pusės: krikščionystė, ypač Katalikų Bažnyčia, sa
ko jie, neduoda divorsų, daro nelaimingomis daug moterų. 
Jos, sako, daug kenčia nuo blogų vyrų ir negali jų atsikratyti. 
Aiškiai matosi, kad tie kurie kovoja prieš Kristaus įsteigtą 
mokslą, ardo visą dorą ir laimę kurią Kristus paliko šeimoms.

Gal ir randasi neviena moteris, kuri tikrai turi kentėti 
Į nuo blogo vyro, mano sau: ‘tikrai būtų gerai, kad būtų galima 
Į atsiskirti.” Kaip kurios iš jų ima nekęsti Bažnyčios ir prieš 
ją kovoja. Gi kitos pasileidžia, ištvirksta, paniekina savo vy
rą, ir tos, žinoma, rėkia prieš Bažnyčią, kad ji varžo liuosybę 
ir neleidžia gyventi liuosai su kuom patinka. Joms tame pa
deda visa gauja mylėtojų palaido gyvenimo. Visi tokie išvien 
šaukia prieš Moterystės Sakramentą.

■ Nestebėtina, kad taip šūkauja visoki ištvirkėliai. Jiems 
visuomet kvepėjo ir kvepia pagonystės laikai, kada moterįs bu
vo gyvulėlių vietoje ir jomis naudojosi geidulių vergai. Bet 
reikia labai stebėtis, kad moterįs, pakeltos iš to purvyno darbu,

•; ei. kalėdos:.............................................

Jį ŠVENTA NAKTIS.......................
f; KAI JAU KRISTUS GEMA . 

ji GLOBIA ............................... ' ....
|| KŪTELE ................•...................... ..

ii ’OTU PALAIMINTA KAJ.EDU NAKTIS Kun. S. Struekus 
j: ATEIKITE ČIA JUS IŠTIKIMIEJI. .Kun. S. .1. Struekus 

,, DARŽELY ALYVŲ ..................................
( JĖZAU KRISTAU MALONIAUSIAS

U AVĖ MARIA...........................................
|| SVEIKA MARIJA..............U...k,f.

1 SVEIKAS JĖZAU MAŽIAUSIAS. .X‘.
" 0 GUt ŠIANDIENA.....................

ŠV. IŠKILMINGOJI NAKTIS
O IŠTIKIMOJI PUŠIS ..........

16025 F

E 4915

E 3842
i 1 <

....Jonas Butonas 
...Jonas Butėnas

.............Olga Reller
. ,Mąrė Karu$utė 
niafca? .Butėnas ...
..Jonas Butėnas

.Tėvynės Kalėdą,Giesmės 
Tėvynės Kalėdų Giesmės «

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadvvay, So. Boston, Mas^, 
Vke-Pirmininkas — Povilas Ruka,

95 C Street, So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Antanas Nfacejunan,

450 E. Seventh St., So. Boston, Masa. 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičins,

450 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. 
Kasierius — Andriejus Zalieckas.

611 E. Fifth St., So. Boston, Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis,

906 E. Broadway. So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas {lirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 VVashington St, Boston, 
Mass. 1:30 vaL po pietą. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naują narių prie musą drau
gijos prirašyti.

16026 F 1
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16054 F

16046 F

16048 F

16047 F
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NAUJAUSIOS DAINOS
DUL DUL DUDEI.fi....................
DŽINGELIUKAI ...........................

Ml ZIKA-Ml ZIKA ......................
DAINUOK SESUTE LEPŪNEI

IŠGĖRIAU' SEPTYNIAS...........
LOPŠINE..........................................

LOLITA (itališkai) ..................
APRII.E l itališkai) ..................

LINKSMA JUKNA MUMS NUŠVITO 
PUf.KIM ANT KELIU .........................

Įdainavo
...................Justas Kudirka
....................Justas Kudirka

O. Biežienė ir S. čerienė
< o. Biežienė ir S. t'Vrienė

.................... Jonas..Butėnas 

.....................Jonas Butėnas

. . . ., .Juozas Babravičius

.............Juozas Babravičius

Jonas Butėnas
.Jonas Butėnas

16052 F
/

16053 F j; ... .Colnmbijos
..., Columbijos 
.... (’olumbijos

I

KAIMIEČIU VALGAS

NĄUJAUSI ŠOKIAI
IŠTIKIMAS DRAUGAS . .
REGINA VALGAS ..............

LINKSMAS MEDŽIOTOJAS. Polka Columbijos 
LINKSMA PORELE. Polka ...

KITAYANKA POLKA.............

Įgrajino
. . Inst rumentališkas Kvartetas
.. Instrumentai iškas Kvartetas

< irkest ra 
t Irkestra

Orkestrą 
Orkestrą

l’risircDgkiK' Kalėdsis praleisti su baujausioinis ir grnži:ttoi<>ini< 
■ laiii'iinis ir innzik.i. |siL'\ k*it<- čia pažymėtus rekordus ir reikaiatikit 
musu kataloge, prisiųsdami 2c. Štampą. Užsisakiusiems |>er paštą situt- 
'■•iamc nemažiau kaip ■> rekordus. Reikalukite ių kol dar neišsibaigė. 
Su užsakymais siuskite ir pinigus sekančiu antrašu:

GEO. MASILIONIS
233 West Broadway South Boston, Mass.

16049 F

Plrminiąke — Teklė Ažmensklenė,
98 G Street, So. Boston, Maas. 

Tel. South Boston 4474-M.
Vice-Pięm. — Zofija Kėšienė,

59 Gatės St.. So. Boston. Mm 
Prot. RaStininkė — Ona Siaurienė,

443 E, 7th St., So. Boston, Masa. 
Telephone South Boston 3422^R.

’in. Raštininkė — Bronislava Ciunienė,
29 Gould St. W. Roshury, Masa. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St.. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgiraienė,
1512 Čolumbia Rd.. So. Boston. Masa. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
nnrrą utnmlnką kiekvieną mėueat 
3:30 vakare, pofeažnytinėj svetainėj. 

Visais dr-jcs reikalais kreipkitės į pro
tokolų raštininkę laišku ar telefono. 
Fifth St., So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAfiELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba,

539 E. Seventh St. So. Boston. Maso, 
Telephone South Boston S552-R. 

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,
17 Vale St., Sonth Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Pk., South Boston, Masa. 

Fin. Raštininkas — M. šetkis,
366 Broad'vny. So. Boston, Mass. 

Kasierius — a! Naudžiūnas,
885 E. Broadtvay, So. Boston, Masa. 

Tvarkdarys — J. Zaikls,
7 Winfield St.. So. Boston. Mam. 

Draugija įniko susirinkimus kas trečią 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietą, parapijos salėj. 492 ■, 
8eventh 8t, So. Booton. Mam.

ir pasišventimu Jėzaus Kristaus ir Bažnyčios, aniems pritaria 
ir nori parsiduoti į vyrų geidulių vergiją.

Jei Bažnyčia garinėtų divorsus, tai tūkstantį kartų būtų 
daugiau visokių nelaimingų moterų,. kaip jų yra dabar. Dau
gybė vyrų mainytų moteris, kaip pirštines, arba pančekas. 
Moteris liktų pavergtos, nelaimingos, ypač senesnės ir šiek 
tiek susirgusios, arba kurioms prigimtis pasigailėtų gražumo.

Gi dabar Bažnyčia primena žmonėms, kad būtų žmonėmis, 
kad valdytų savo geidimus, kad atmintų mirtį, kuri viską už
baigs.

Galop, tie rėksniai, kuriems neva rūpi moteris, kad ne
būtų nelaiminga, kodėl jie nesirūpina save ir kitus vyrus su
valdyt, kcidžl jiems rūpi tik palaidumas įvesti. Aišku, kad po 
jų neva gražiais norais slepiasi labai nešvarūs geidimai.

KRIKŠČIONYSTE DAVĖ GLOBĄ MOTERYSTEI IR
VAIKAMS

Pagonyste, kuri žiūrėjo į moterj, kaipo į patenkinimo kū
no geidulių įrankį, neapkentė jos motinystės. Dažnai nuo moti
nos atimdavo
pačiai įsakydavo 
ir kanT 
moterims

Kas kita buvo su krikščionyste.

Ji teikia savo šventą palaiminimą mergaitei, einančiai į 
moterystę. Tą patį ėjimą apsupa gražiomis apeigomis. Visa 
tai augština moterį. Parodo kuo ji turi būti ir kuo ji turi būt 
laikoma.

Krikščionystė gerbia moteries motinystę. Ją už tai augšti
na ir teikia jai gausius palaiminimus. Moterystė niekur nėra 
UūP gerbiamą, kaip katalikų Bažnyčioje. Neviena motina, 
kad ir nė šventąją pažymi dėl jos dorybių ir kitiems rodo jos pa
vyzdį.

Mūsų laikuose, kaip prieš visa ką, kas dora, prakilnu ir 
katalikiška, yra daug pasikėsinimų, taip jų netrūksta ir prieš 
moteryste: Daug vyrų, o šiek tiek ir moterų katalikių atsiran
da, kurie persisunkę Šių laikų sugedusių žmonių nuomonėmis, 
motinystę žemina, prieš ją ima karianti nešvariais būdais. Tas 
darbas yra baisesnis už patį marą ir karą, nes jis žudo netik 
kūną, bet ir dūlią; drauge su tuomi grąžina pagonystę. Suėju
sieji į porą lieka paleistuviais, gi moteris paleistuvystės įran- 
Jris. Tai baisus daiktas.

(Toliaus bus)

ir pamesdavo bent kur, arba net jai 
. Ir ji dažnai būdavo persekiojama

jos ki 
tai 

kinąma už motinystę. Tai buvo neapsakomas skausmas 
ims ir didis jų pažeminimaą.

X. Y Z.

r

KAJ.EDU
DUDEI.fi


DVASIŠKŲ SKAITYMELIŲ SKYRIUS
VEDA kun; PR. JURAS, L. D. S. DVASIOS VADAS

MINČIŲ IŠREIŠKA

Žmogus kalba išreiškia gi
liausias, paslaptingiausias 
savo mintis lxd jausmus. 
Taipgi kalbos pagelba' iš-; 
mokstame daug gyvenimui 
reikalingu tiesą. Kaipo to
kį brangu Dievo padarą, re
gis, visi turėtą ją panaudoti 
vien geriems tikslams. Deja*, 
taip nėra. Kaip “Kiekvie
nas geras medis išduoda ge
rus vaisius; blogas gi medis 
išduoda blogus vaisius.” 
(Mato 7. 18), taip lygiai su- 
lyg žmogaus ir jojo kalba. 
“Iš gausumo širdies burna 
kalba,“ sako Šventas Raštas. 
Iš vaisiu pažįstanje medį, iš 
kalbos — žmogų. Tiksliai 
Apaštalas perspėja mus, sa

kydamas: “Jūsų kalba tebū
na visuomet meilinga ir drus
ka pasūdyta, kad žinotumėt, 
kaip jums reikia kiekvienom 
sakyti.” (Kol. 4, G).) Kitoj 
Vietoj liepia nepasiduoti 
klaidžiamokslią suvedžioji
mams, nes piktos kalbos pa
gadina gerus papročius (l 
Kor. 15, 33). Ir taip Dievo 
vaikai kalba rūpinasi išpla
tinti Dievo karaliją ant že
mes, piktosios gi dvasios tar
nai dirba, išsijuosę, idant 
kuodaugiausiai laimėjus 
pragarui kuro.

Jeruzolimo kovos lauke
pasakyk viešpatauja Dieviškasis Iš-

(Ma-

i '

žmogaus gyvenimą. Ne vel
tui priežodis sako: “ 
su kuomi tu draugauji, o aš 
pasakysiu kas tu esi.*’ 
“Kiekyieuh^ geras medis is- 
•duoda gerus vaisus; blogas gi 
medis, jšdypdu, .blogus .vai
sius. G-eras-medis negttali duo
ti blogą vaisių, nė..bloga#, niv- 
dis geru vaisią duoti.“ 
to 7, 17-18). * ’ l

Kaip kurie išsikalbinėja, 
teisindamiesi jog skaitą visd- 
kias knygas ir nieko neken
kia.. . Taip kalbantieji svei
kai nebemoka protauti, jau 
blogieji raštai į juos gerokai 
paveikė ir tie nelaimingi 
žmonės verti visiško pasigai
lėjimo.

Blogas žodis tai bloga sėk
la. Iš jos auga blogas medis, 
kuris sugeria visas doros ir 
tikėjimo sultis.

MINTYS ANT POPIEROS
Gyvu žodžiu nelengva pa

siekti daug žmonių. Asme
nini sueiti ne visi galima. Be 

_ to, žodis praskambėjęs gali 
j^būtiA greitiri pamirštm\;iThd 

*' rnTriŲlalmėi~iFnėIainiFi Įkal

ba perduodama kitiems ant 
popieros, atspausdinama lai
kraščiuose bei knygose. Juo
se žmogaus žodžiai bei kalba 
taij> padauginta ir taip galin
ga, jog išsyk gali pasiekti 
tūkstančius žmonių, gyve
nančiu įvairios šalyse, įvai
riuose amžiuose.

ganytojas. Jis ir-gi laiko ran
koje vėliavą su 
“Nutuktas — 
IsSIŽ^DeJTMAS — nU-

parašų: 
SAVĘS

KNYGA DVASIOS PENAS

Šv. Bazilius rašo, kad kny
ga arba raštas yra sielos 
maistas, kai]) kad duona yra 
kūno maistas. Kitais žo
džiais tariant, knygos turi
nys pereina Į mūsą dvasią, 
kaip kad valgis Į mūsą kūną. 
Jei knyga yra gera, tai yra, 
jeigu joje mintys sveikos, ty
ros, prakilnios, tuomet ir 
skaitytojas persiima prakil
niais jausmais. Bet jeigu 
knygos turinys yra nedoras, 
prieštikybinis ir skaitytojas 
persiima tokia dvasia.

KIŽFAUNĮAIA3” 
toa -puxės yra para
šas: “AMŽINOS LINKS
MYBĖS.“ Stojusieji 
,|ųri<įtąus vėliava jaučia 

dujini pasitenkinimą 
džiaugsmą. Supranta savo 
gyvenimo tikslą ir džiaugia
si nesą piktos dvasios ver
gais. Klauso tiesos ir prieš 
ja lenkiasi.f J fc

Deja, daugelis aptemdytą 
protą nežiūri koks yra para
šas ant antros pusės vėliavos, 
nežiūri į už^rabinį gyveni
mą. Trokšta linksmvbiu, 
liuosybės, garbės ir turtuose 
padeda visą savo laimę. O 
kadangi mūsą Motina Baž
nyčia per savo spaudą per
spėja savo vaikučius ir drau
džia nuo blogo, kuris reiš
kiasi nesuvaldžius pageidi
mą, užtat daugelis kreipiasi 
prie laisvosios spaudos kur 
užgiriama.ir žmogžudybės ir 
paleistu vystė ir kitos nedo
rybės. Žmogus daugiau lin
kęs prie blogo ir jame randa 
daugiau sau pasitenkinimo.

Ant ki-

Knyga išroveiŠ žmogaus šir7 
diCš tjkj^ujiąi ’Yhrtbrangiau
sią Dieto aowną;' iškr&ipv^ 

tais darodinėjiiiiais, pašaipa, 
jaudrinąneiais geiduliu pa
veikslais, knyga nustūmė 
žmogų žemiaus gyvulio.

Keiktą įądlonią stebuklo 
kad išlaikyti tikėjimą, skai
tant išgalvotu^ ii nuolat kar
tojamus, kąipkokius faktus, 
šlykščiuosius .aprašymus a- 
pie popiežius, vyskupus, vie
nuolius ir kunigus.

šią I)i( Vo

bų> ilginta rašyti, spausdin- rinio knyga ragina nusidėjėlį
’ų-emti. platinti sugrįžti prie Dievo, J‘ ..... 

i?užtaikykrtfnygas bei Jai- kiną svariną- tikėjir 

kraščius priešingus tikėjimui 
ir dorai. “O aš tai sakau,.kad 
niekas jūsų neapgautą pra
kilniomis kalbomis... Veizdė
kite, kad kas jūsų neapgau
tą per filosofiją ir tuščią ap
gavimą pagal žmonių pada
vimą. pagal pasaulio pra
džiamokslį.. . “ (.Kol. 2, 4 8).

* * po 
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ŽMOGUS BLOGAIS RAŠTAIS 
PATS NUODIJASI

Žmogus pats nnodyja savę 
blogais raštais. Iš pradžią 
mano, kad jam nieko neken
kia. Po kiek laiko pradeda 
kilti jo širdyje abejonės apie 
tikėjimą ir pradeda aušti 
dievmaldystėje. Bažnytinės 
apeigos atrodo vaikišku žais
lu. Silpnu proteliu nešiu 
prasdaiyas‘tikėjimo paslap
čių, liaujasi tikėjęs į Dieviš
kąjį mokslą, ir. pagaliaus. 
tampa net tikėjimo priešu. 
Tad skaityti blogus raštus v- 
ra tas pats ka sate žudyti. Į 
blogu raštu skaičių ieina ir 
tokie, kurie tiesioginiai nie
ko blogo nerašo prieš tikėji
mą ir dorą, bet netiesioginiai 
daug ko turi priešingo doros 
jausmams.

GEROS KNYGOS

Ant kiek kenksminga skai
tyti blogas knygas bei raštus, 
ant tiek naudinga skaityti 
geras knygas. Bėra kūyga 
yra geriausiu draugu, moky
toju, patarėju ir suramintų
jų. Per gerą knygą prakil
nios dvasios žmonės kalba į 
tave ir teikia tau savo giliau
sias mintis. Tad jei nori 
kalbėti su išmintingais žmo
nėmis, ir gauti nuo ją gerą 
patarimą, skaityk geras kny
gas bei laikraščius. Šventą, 
garbingu vyrą gyvenimai už- 
dega mūsą širdis prakilniais 
jausmais ir traukia-prie toly
gią darbu bei pasielgimą. 
Sakoma, kas meldžiasi, tas į 
Dievą kalba, bet kas dvasiš
ko turinio knygą skaito, į tą 
Dievas kalba. Dvasiško tu- jėliams.

————— - - -- ----------——„----------------------------

GERI IR BLOGI RAŠTAI
Tūlas rašytojas sako, jog 

kaip žmones taip ir knygas 
galima padalyti Į dvi dalis: 
aviu ir ožiui. Kiekvienas žmo
gus nenorįs savo pražūties 
turėtu atskirti gerąsias kny
gas nuo blogąją. Blogąsias 
knygas lyg tuos ožius atskir
ti po kaire ir palikti jas sude
ginimui, o gerąsias knygas 
padėti po dešini' ir su jomis 
draugauti.

. Žmogus neima valgio kokis 
papuola. Jis žiūri kad tas 
valgis būt sveikas ir naudin
gas. Lygiai knygą l>ei šiaip 
laikraštį imant Į rankas rei
kėtų kreipti daug domės 
idant sužinojus ar ji naudin
ga ar blėdinga.

ŽMOGUS LINKĘS PRIE 
-BLOGO ; -

Iš . prigimties kiekvienas 
žmogus daugiau linkęs prie 
blogo negu gero. Gyvenimas 
yra kova tarp gero ir blogo, 
šv. Ignacas prilyginime 
“Dvi Vėliavos’* perstato du 
kovos laukus: Jeruzolimą ir 
Babiloną. Babilonijos lauke 
viešpatauja Liuciperis. At
sisėdęs ant baisaus ugnies so
sto laiko dešinėje vėliavą su 
parašu: “LINKSMYBĖS— 
TURTĄ T—GARBĖ.“ Dau
gelis stoja po jo vėliava į jo 
tarną pulkus ir laikinai jau
čiasi patenkinti, nes Liucipe
ris nerodo antros puses vė
liavos parašo “AMŽTNAS 
PASMERKIMAS.”

PASEKMĖS BLOGŲ RAŠTŲ

Pagadinta žmogaus pri
gimtis mėgsta vii lojančius 
aprašymus. Doras žmogus 
patsai biauriasi šlykštynėmis 
bei žemais dalykais, ir jokiu 
būdui neišdrįs rašyti. “ Blo
gos valios, sugedęs žmogus 
visuomet yra pasiryžęs ati
dengti skaitytojui paslaptis 
žmogiško nupuolimo. Jis ne
sidrovi vartoti bjauriu žo
džiu piešimui šlykščių pa
veikslą. Toks raštas silpni
na skaitytojo valią ir jo vai
dentuvę pripildo nedorais
paveikslais. Gimda širdis ir 
ilgainiui nebetesi pažadinti 
skaisčiu, kilniu minčių. Dro
vi ngumas nyksta, o kūno gei
duliai atbunda. Piktoji dva
sia tikrai gali džiaugtis pa
vergusi sieką per blogą agen
tą. Tuorni agentu būna blo
gas žmogus, kuris savo blo
gumą atspaude knygoje.

BAŽNYČIA DRAUDŽIA $
SKAITYTI BLOGUS ®

RAŠTUS ' §

Bažnyčia yra mūsą Moti- 
na. Ji'i mes norime pasilik- M 
ti josios vaikais ir turėti Dib- 
vą už savo Tėvą, privalome j X- 
jos klausyti. Bažnyčia griož-! Sj 

tai mums uždrąądįaa skaity- 
f i blogas. knygas ir laikraš- toj 
čius. Tai dato ne iš pavydo, 
bet trokšdama mūsą laimės. 
Užtat aiškiai pareiškia, kad p; 
skaityti tikėjimą griaunan- to 
čius raštus, juos kaip H'irsA'.,- 
platinti ar pardavinėti yra % J jį 
sunkus nusidėjinjas. Neklau-A:ti

I v v 
svmas Bažnvčios vra nokiau- M*' ' iii I I
nycia savo įstatymais varžo M 
mus. Jokia valdžia, jokie

• • • • • ■ M
žmonių įsitikinimai nepanai- 
kilis amžinu, niekad nosikei- 
eianeiu tiesu. Buvo, vra ir gj-j

svilins paties Dievo. Maištas 
prieš Dievą yra sunkus pra
sikaltimas.

Nei \ ienas žmogus, kuris 
nėra da užsinuodijęs blogais 
raštais, nesistebės kode! Baž-

Prirengė LAMBERTAS

Trisdešimts devintoje Psalmėje Dovydas gieda apie Kris
taus atėjimą, ir atpirkimą žmonijos:

“Aš laukte laukiau ViešpatiešTir jis patėmijo mane.
“Daugelis tai matys ir bijos: ir tikėsis Viešpačiu.

‘ ‘ Tegul džiaugiasi ir linksminasi tavimi visi, kurie ieško ta
vęs, ir tegul sako visumet, , tie kurie mėgsta tavo išgelbėjimą; 
tebūna šlovinamas Viešpats.“ Psalm. 39: 2, 4,17.

NEPAISYTI — NEPR0TIN-, 
GA

Neprolinga būtu draugau
ti su lokiu žmogumi, kuris 
tykotų mūsų pražūties. Bet 
knyga yra draugas. Knygy 
nas — draugija. Knyga tai 
balsas toli gyvenančio ir gal 
jau mirusio žmogaus. Arėsi 
jaunas ar pasi nes, biednas ar 
turtingas, knyga i tave bv 
kada pasiryžus kalinti, su ta
vimi draugauti.

Knygų skaitymas kaip il
su asmeniu draugavimas, vi
suomet daro didele Įtaką Į

40 Psalmėje apskelbė linksmybę tų, kurie tiki į Kristų, ne
žiūrint į nusižeminimą ir neturtą, kuriuos atsineš su savim; blo
gumus savo neprietelių, ypatingai išdaviko Judo:

“Palaimintas, kurs atsimena stokuojahtĮ ir beturtį; 
“Mano neprieteliai kalbėjo prieš manę piktą.
“Net ir žmogus, su kuriuo gyvenau santaikoje ir kuriuo 

tikėjaus, kurs valgė mano duoną, stengėsi paminti manę po 
kojų “ Psalm. 40: 2, 6, 10.

Psalmėse randame maldą. Dovydo persekiojimų laike kurie 
prilygina Kristų persekiojime žydų.

“Aš nuliūdęs savo rūpestyje ir sumišęs dėlei neprietelio 
balso ir dėlei nusidėjėlio suspaudimo.

, Ji m<x 
kiną svarbią-' tikėjimo'di^są? 

nurodo tikslą dėl kurio "esa-į 
me sutverti ir nurd&fe prie-' 
mones kaip jį atsiekti.

Knygos apie paskučiausius 
daiktus, kurią nei vienas ne
išvengsim, aprašo kokio už- 
mokesnio susilaukia pildau- 
tieji ant žemės Dievo valią ir 
keičiantieji visokius perse
kiojimus ir išniekinimus. 
Jos sustiprina mus ištvermėj 
gerame iki galui. Gi praga
ro bausmės prirengtos neat- 
gailojant rems nusidėjėliams 
skatina mus prie atgailos ir 
pa t a i sy m o gy ve n i m o.

T m k, pa vyzd i n, Evangeli
jas arba Apaštalu Grolnatas; 
Skaityk Šventąją Tėvą raš
tus, kiek daug ten rasi pa
mokinimą, perspėji mą, pa ra
ginimą prie gero! Atsidaro 
naujas dangiška šviesa nu
šviestas kelias! I gyvenimą 
žmogus pradeda žiūrėti ne 
kaipo Į smaguriu bei links
mybių vietą, bet kaipo į pri
siruošimą amžinybėn.

Viešpaties gyvenimas ir Jo 
(kančios išmokina mus Dievo 
meiles ir kantrybės. Tokią 
knygų skaitymas visiems iš
eina ant naudos, ypač ntisidė-

. .. įiris .
LIETUVOS.’]

Per BREMEN’Ą
Didžiausiu ir Greičiausiu J 

Vokiečių Garlaiviu -j! 
COLUNBUS 

arba kitais šios linijos laivai* į
Tik 8-nios dienos vandenin j 

Puikūs 3-čios klesos kartibas’į 
riui—tik miegamieji „J 

NORTH GERMANI 

L L O Y DJ 
32 Broadway, New York 
Arba pas hite vietini agentą/!

iLIETUVOJ IR IŠ , ,
LIETUVOS V

PER HAMBURGĄ 
Musų 3 varyklių garlaiviais 

AJLBERT BALLIN, HAMBUBO 
BESor.irrE, beliancb 

DEVTBHJAND 
ir popullariški vieno kabin 

laivai, 
CLEVELAND, NVESTPHALIA 

THVRINGIA 
Savaitiniai išplaukimai Iš 

New York’o—garlaivais 
Thubinoia ib Westphalla 

Sustoja Bostone 
Asmeniškai vadovaujamos 

Europinės kelionės
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Gera Knyga, Tai Geriausia

Labai dažnai žmonės besirūpindami savo ma
terialiais reikalais, užmiršta susirūpinti kaip savo 
taip ir kitą dvasiniais reikalais. Gera knyga ten
kina dvasinius reikalus. Todėl ir SAU ir SAVO 
DRAUGĖMS bei DRAUGAMS pirk KALĖDŲ

1 -I)OyĄXQM$’by kurią arba ir visas žeihiau pažy- 
! Laiko nedaug, neatdėliok — rašyk
• šiandie!> ------------------------------------------------------------------' RRN-Hl'R _  I'toriška apysaka iš Jėzau* Kristaus lai-
’ —------------------------- ku Suliettnino .fonas Montvila. T;.t kny/;j
j visas : vietas oripažino viena m'ri.ausiu an! svieto kny^ii. Ti ran- 
j dasi išvers'a visose kalbose. Tas reiškia, kad ii yra tikrai uži

manti ir •zeia knygai. Kad tas tiesa, jus natis patvirtinsite ner-
Į į kaitę. ’-i»’ !7_’. Kražiais audinio ntHlat.'is.................................$1.50

/LI.VG.irS KARALIEXK - '’AUAvniAr apie ‘ 
----------------------------------------------------------- sVė. PANA MARIJĄ
Verič Marijos .amas. Ta knyea .urėiii neįskaityti kiekvienas 
fant.-'i's, kuris uive vadina kataliku. Kaina .....................................

TRYS KIJRKIVIAI—^'^^^^ ^das ir ti r- 
1<AS. i’amokinant i apysaka. <š 

l’>. Antra laida. Kaina....................

ūžimam i 
---------------------------------------------------------------- apysaka. Tinka 
ypatingai Jaunimui. Rot ir suaiiuu^inju ai lideliu malonumu 
įkaitoma. \n_'ln kalboje minėia ip.vsaka nlaėiai skaitoma. 
Velioni k:i<l ir Uoliniai ja susidomėtu. An"liškai nurašė Mary 
T. IVuL'umnan. \ ertė .!< INAS TARVYHAS. Kaina........................

Siųsdami užsakymus arba šiai]) reikalu kreip- 
lamiesi visuomet adresuokite taip:

“DARBININKAS“
386 West Broadway South Boston, Mass.

;;,»n<»vės laiku. Vertė I’.

A'.I/LIA/U.VĖN PRIŽADAI —

“Nes jie verčia ant manęs prispaudimų ir rūstybės vargi
na mane.

“Mano širdis nusigandus manyje, ir mirties baimė krito 
ant manęs.

“Baimė ir drebėjimas atėjo ant manęs, ir tamsybės apden
gė mane.“ Psalm. 54: 3, 4, 5,6.

“As laukiau, kad kas pasigailėtų manęs, ir nebuvo nei 
vieno, ir kad suteiktų paguodos, ir neradau.

“Jie davė man valgyti tulžies, ir mano ištroškime jie girdė 
manę uksusu.“ Psalm. 68: 21, 22.

“Nes mano neprieteliai kalba prieš manę, ir kurie tykoja 
mano gyvybės, tariasi tarp savęs, sakydami:, Dievas apleido jį. 
Vykitės ir sugaukite jį, nes nėra kas gelbėtų.“ Psalm. 70:10,11.

Taipogi ir psalmistas apsakė apie atėjimą Trijų Karalių į 
Betliejų:

“Prieš jį parpuls Aitiopai...
“Tarsis karalįąi ir salos neš dovanų. Arabų ir 8abos ka

raliai gabens atnašų.“ Psalm. 71: 9,10.

Išminties knygoje randame pasakymų apie Mesijo atėjimą: 
‘ ‘‘Patykokime tat teisiojo, nes jis mums nenaudingas ir 

priešingas mūsų darbams; jis mums išmetinėja nuodėmes prieš 
įstatymą ir skelbia mus dėlei nuodėmių prieš mūsų drausmę.

“Jis sakosi turįs pažinimą Dievo ir vadina save Dievo sū
numi. (

“Jis mums pasidarė viešas mūsų minčių kaltintojas.

1..H1
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IŠ NEW YOEKO į 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožnę savaitę 
Sugrįžimui leidimu ir kitų 
informacijų kreipkitės pas

Hamburg-A merican 
Line

HAMBURGAMERICAN 
‘ LINE

28 Broadway — New York

•J PALANKIAUSIAS 
KELIAS
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Baltijos Amerikos Lioijos
SEKANTI IŠPLAI’KIMAI:

“LITUANIA“ — Gruodžio 23 
“ESTONIA“ — Sausio 11-tą
Važiuokit visu keliu vandeniu į pačių

KLAIPĖDĄ
Į>er laisvąjį Danzigo Įx>rtų. Iš ten tiktai 

vienos nakties kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
S-čia kliasa

Užsimokant abipus tiktąi $181
I’opuliariška turistinė trečia kliaaa tik’, 
tai $10 braučiau vienpus. $15 abipus.' 

Taksai atskirium

Žiniom kreipkitės j vietos agentus arba 
j liendrovę:

Baltic America Line, Ine.
I 10 BRIDGE STREET NFAV YORK.

“Mums sunku net žiūrėti i jį, nes jo gyvenimas nepanašus 
į kitų, ir jo keliai irisai skiriasi.

“Jis laiko mus atmestinais, vengia mūsų kelių kaip ne$va- 
rumo; velija teisiųjų galą ir giriasi tėvą turis Dievą.“ Išmin
ties 2: 12-16.

‘ ‘ Tardykime ji sugėdinimu ir kankinimu, kad pažintumėm 
jo- pasidavimą ir įšmėgintnmėm jo kantrumą.

“Pasmerkime ji bjauriausiai mirti.“ Išminties. 2: 19, 20. 
“žmonių puikybė bus nulenkta ir vyrų augštumas bus pa

žeminta ; vienas Dievas bus tą dieną aukštinamas.
“Stabai gi bus visai sutrupinti.“ Iz.: 2: 17, 18.

“Tepasiskubina ir tegul greitai ateina jo darbas, kad iš
vystumėm; teprisiartina ir teateina Izraelio šventojo sumany
mas, ir mes Žinosime jį.“ Iz; 5: 19.

“Ir atžala išeis iš Jėsės Šaknies, ir žiedas kils iš jo šak
nies...

“Viešpaties Dvasia nusileis ant jo;
“Tą dieną Jėsės Šaknis bus vėliava tautoms, pagonys ji 

maldaus ir jo kapas bus garbingas.“ Iz: II, 1,2.10.

“Jis sunaikins mirtį amžinai. Viešpats Dievas atims aša
ras nuo kiekvieno veido ir nuims nuo visos žemės savo tautos 
gėdą; nes tai yra kalbėjęs Viešpats...

“Tą dieną sakys: štai šitas yra mūsų Dievas, mes jo Įsa
kėme, ir jis išgelbės musū šitas yra Viešpats, mes jo tikėjomis; 
mes džiaugsimės ir linksminsimės jo išgelbėjimu.“ 

(toliaus bus)
Is:23,SA
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POŽĖLA ŠMEIŽIA TAUTO- d. Lietuvos Umyersiteto stu- 
KAI IR VAL8TTBMKAI dentai susirenka apkalbėti 

tą, kas jiems skauda; jie pra
šė leidimo dęmonstraci j ai į 
karo muziejų; kad prie žuvu- 
šiųjų už Tėvynės laisvę kapo 
galėtų pasiguosti, daromas 
Lietuvai skriaudas prisimin
ti.

Lietuvos sociai-sandarietiš- 
ka valdžia leidimo nedavė; 
bet tuo pačiu laiku, kada tau
tiškai nusistačiusi studentija 
turėjo susirinkti, p. Požėla 
leido mitinguoti socialdemo
kratams toje pačioje salėje ir 
tuo pačiu laiku. Matyt, no
rėjo išprovokuoti studentiją 

Jis kalbėdamas su Sovie-’prieš socialdemokratus, kad 
patriotingomis srovėmis, reiškiame gilios užuojautos. Nu-1“ hoišcvikij remiamo lai- paskui poUeija, kuri buvo 
jusieji ir jų užtarėjai težino, kad Amerikos lietuvių pla- kyščio “Echo” bendradar- prirengta ir tik laukė įsaky- 
dsuomenė yra su jais. Dabartinės Lietuvos valdžios len- Į pareiškė, kad kraštuti- mo, galėtų beginklius stu-

■ kinmio ir bolševikinimo politika lygiai nepakenčiama Ameri. Inieji gaivalai, prievartos ii dentus nagaikomis* šautu- 
ę koslietuviams kaipir mūsų bendraminčiams T.iętnvnj Mespra- [priešvalstybišku žygiu laisvę vais ir kardais kapoti ir pa- 

matome, kad Lietuvos dabartinė vyriansybo, globodama jr gin- įsivaizdinę, ’ duoda suprasti, sakyti jog tą darė, kad nu- 
< dama lenkiškąjį ir bolševikiškąjį gaivalą, ir iš kitos pusės nei g-1 kad ir sekmadienio studentų malšinus i iaušininkus. Riau- 
į dama valstybiškai nusistačiusias Lietuvos partijas, priėjo prie [mitingas buvo priešvalstybi- šininkų nebuvo. Socialdemo- 
r liepto galo. Mes, Amerikos lietuviai, stovime už lietuvystės Jnis- Delko p. Požėla, nepra- kratai nemitingavo. Tai kam 

B stiprinimą Lietuvoje ir ten kėlimą Lietuvos kultūros, o ne stip-1 visuomenei, kas gi toks raitoji policija nagaikomis, 
& rinimą svetimo gaivalo, kurs jau ten ir be to perdaug yra įsi- 
| stiprinęs ir perdaug akyplėšiškas.

į Mes tikime, kad šitoji nelaimė, kad šitos barbarybės, Lie
ki tuvos liaudinįnku-socijalistų vyriausybė papildytos, uolių tėvy- 

nainių pastangomis bus paverstos Lietuvos naudai — atsivers 
akys visų lietuvių anapus ir šiapus vandenyno ir pamatys kur 

r ir kurios lietuvių srovės veda. Tikime, kad uolieji lietuviai įvai- 
rių srovių susiplaks daiktan kad gelbėti Lietuvą iš lenkintojų 
ir bolšėvikintojų nagų.

r '■

DĖL SEKANČIO SUV. VALSTIJŲ PREZIDENTO

Vtdaųs Reikalų Ministeris 
p. Požėla sąryšy su lapkričio 
21 d. įvykiais taip susipai
niojo, kad norėdamas išsi
sukti ėlhėsi bjauriausių prie
monių šmeižti tautiškai ir 
valstybiškai nusistačiusią vi
suomenę, pavadindamas ją 
“kraštutiniųjų gaivalas.”

P. Požėla jaučia, kad jis 
yra tikras ir vyliausias kal- 

v. .. . . itininkas tų kruvinų-baiba-
Lietuvos patnotingaan valstybiškai nusistačiusiam jauni- įvykių

nukentėjusiam lapkričio 21 d. š. m. nuo liaudininkų-soei- 
: )alistu-žydų-lenkų valdžios viešpačių, solidarizuodami su Lie-

AME UŽUOJAUTOS NUKERTĖJUSIEMS NUO 
POGROMO

tosduiifcvm po arklių kana
pomis, ten cypė ne savo bal
su visai pašalinė moteris, 
smarkiai sutrenkta šautuvo 
buože. Policija,; išblaškiusį' 
ir sugrūdusi visą minių į ša- 
lvgatvius, užjojo iš galo, vėl 
puolė su arkliais zovada išil
gai šalygatvius, rėkdami, 
kaukdami, kaip pav. ‘mirtis 
viserns, pražūtis’ ir L t

“Studentai, žūt būt jna- 
sispaudę pro policijos rezer
vą pirmyn, vėl smarkiai žen
gia į Karo Muziejų. Polici ja 
lydėjo ir tebešauto, maišyda-1statę protokolus paleido, 
mosi ir mušdama einančius: Suareštuoti šie: 1) Riger-
čia vieną įsivijo į paštą rai- Las yillcaS5 studentas, 2) 
tas policininkas, anti^ vaiko- Burba vla(1 rfndcntas, 3) 

siiigumo Ministerija, trečų Butvlla Vladas, kumgąs stu- 
išilgai šaligatvį genasi L Idcntas, 4) Šarlys IMartinka, 
Alėjoj ir lupa kiek tik gali I valdininkas, 5) Giabliaus- 
su šautuvo buože. Vaizdas kas Bolius, meno mokyklos 
ir įspūdis toks baisus, kad [klausytojas, 6) Ališkevičius 
sunku viską ir aprašyti.

“Policija, ypač raitoji, p. 
Prapuolenio vedamą, kad 
darbavos tai darbavos! Rei
kia pasakyti, kad vis tik dar 
nevisai išpildė p. Požėlos į- 
sakymą. P. Požėla buvo į- 
sakęs į studentus šaudyti, o 
polici ja to nepadarė, nors ir Petras, studentas ir
pats Požėla maišėsi Laisves 
Alėjoj ir sekė policijos vei
kimą.

“Taip mušami, studentai 
nusigrūdo prie Karo Muzie
jaus; dalis spėjo įsigrūsti į 

. sodnelį, dalis atliko gatvėje. 
Raitoji policija čia vėl suma
nė parodyti visą savo gabu
mą ir buvo Įsigrūdus! su ark
liais net į patį sodnelį, jna- 
dėjusi ir čia mušti ir maišy
ki po kliombus. Pasisukęs 
generolas Nagevičius apsau
gojo mūsų šventovę nuo pro
fanacijos.

“Studentai čia pagiedojo 
tautos himną ir pradėjo 
skirstytis, kas namo, kas dar 
būriu nuėjo prie universite
to. Einant, buvo pastebėta, 
kad policija stengiasi vis la
biau kibti įr sulaikyti. Išpo- 
ličijantų ne vienas pasirodė j

Tartum, kad jis vejas, 
Nors aplink tik siaučia.

Žemė jau įšalus — 
Šaltis ją sukaustė. 
Rodos, lyg pabalus 
Pradeda vėl snausti.

Vaikai čiužinėja 
Ant pirminio ledo. 
Kiti važinėja 
Ant kaliošų pado.
Visur toks tylumas. 
Tartum visi miega: 
Tiktai man nykumas, 
Nes brendu per sniegą. 

Medžiai vis’ pabalę — 
Visi apšarmoję, 
Su šalčiu sus'tarę 
Dvikovon jie stoja.

Jei šaltutis šaldys. 
J iv pradės traškėti; 
Jei kas susibaldys. 
Ims žemyn byrėti.

Jų šakeles jaunos, 
Tiek pakęst negali. 
Nors kiekvienas gauna 
Dirbt už savo dalį.

Žvaigždelės gi spindi 
Skaisčiai mirguliuoja; 
Mėnulis užlindęs. 
Tartum jis kavojas.
Aukštai gi ant skliausto 
Matos žvaigždžių kelias, 
šiaurėje iššvaistė, 
Savo ruožu, kyla.

Ilgai aš svajojau 
Apie jųjų darbą. 
Visai iM'pabojau. — 
šaltis ausis Žnaibo.

Greitai namo žengiu. 
O šaltis kamuoja. 
Nors aš jojo vengiu, 
Jisai to neboja.

J. Ii. Lieturaitis
27. XI. 1926.

ma
tyt, ekspertas spręsti, kurios 
lazdos “paruoštos mušty
nėms,” kurios ne, kad rašo, 
jog sulaikytos lazdos tiko 

I muštynėms. Sako, kad kun. 
Į Butvilus, buvusio Utenos 
ĮValstybinės gimnazijos di- 
Irektoriaus lazdelė tai tikrai 
įtiko pasiramsčiuoti.

Nekaltų ir sukruvintų stu- 
Identų, kurie stojo už tautos 
reikalus, suareštavo 13 ir su-

piaustemi raitosios policijos I 
arkliams pilvai, šonai. Aj»»Į 
simenu, kaip tada švelni, ne-Į 

' kalta, nuolaidi buvo mūsų j 
raitoji policija. Visai kito-1 
kia ji buvo, praėjusį sekma-1 
dienį. Kastai? Tai‘tikro-[ 
ji lygybė’ su dviem mastais: 
vienu saviesiems, artimesnie- 
sįems, o antra kitiems sve
timiems, ‘Liet. Žinių’ ‘fašis
tukais vadinamiems?!..’

“Prieš.nekaltus studentus 
paleido smarkauti raitąją 
policiją su Prapuoleniu p. 
Morkus, p. Požęla. p. Čepins
kis.”
Kitame straipsny paduo

da štai ką: Į
“1:30 vai. pilnutėlėje salė

je prasidėjo studentų mitin
gas. Buvo susirinkę studen- Į 
tai tautininkai, ateitininkai, 
dalis varpininkų, socialistų 
ir kitų korporacijų bei drau- Į 
govių atskiri asmenys, kaip! 
technikų draugija, skautų 
draugovė, korp. Fratemitas 
Litliuaniae ir kt., viso apie! 
1500 žmonių. Mitingą atida
rė stud. Račiūnas, iškelda
mas polonizaciją ir bolševi- 
zaciją Lietuvoje ir siūlyda
mas tą klausimą apsvarstyti 
ramiai ir šaltai.

“Laike susirinkimo visi 
kalbėtojai stengėsi mūsų val
džią liesti kuo mažiausiai ir 
jos neįžeisti.

“Kai kurie studentai iš 
kairiųjų mėgino triukšmą 
kelti, bet jiems pasipriešino 
daug kartų stipresnis vyrau
jantis ūpas ir jie nutilo. 
Stud. Kristutis, išėjęs kalbė
ti ir pasakęs, kad lenkiškų 
mokyklų steigimas ir prote
gavimas nesąs Lietuvai pra
žūtingas dalykas, vėl sutiko 
veik viso susirinkimo, išsky
rus kairiuosius veto ir balsa
vimo rezultatai atėmė teisę 
Kristučiui kalbėti. Šiaip su
sirinkimas ėjo gana sklan
džiai ir takiįngąi. ......  I

“'Pačiame' susirinkime vi-j 
są laiką sėdėjo policijos ats
tovas ir sekė visą eigą. II 
policijos nuovadoje sėdėjo 
Pil. Aps. Dep-to Direktorius 
p. Danauskas, daugybė poli
cijos, ir pats ministeris Po
žėla buvęs apsilankęs. Ma
no išmanymu, mūsų vyriau
sybės didieji ponai galėjo at
eiti į pati susirinkimą. Nė 
plaukas nuo galvos nebūt 
jiems nukritęs.
“Susirinkimui besibaigiant, 

buvo išneštos trys rezoliuci
jos:

1) protestas, kad valdžia 
neremtų lenkiškųjų mokyk
lą,

2) kad sustabdytų ir už
kirst kelią bolševizacijai Lie
tuvoje ir

3) protestas, kad valdžia 
neleido eiti iš Liaudies namų 
susirinkusiems studentams į 
Karo Muziejų uždėti ant žu
vusiųjų paminklo vainiką.

“Po rezoliucijų buvo pa
giedotas tautos himnas, gau- 
deamus ir daugumas riktelė
jo eiti į Karo Muziejų.

“Studentai, išėję iš Liau-
■ dies namų, ėmė slinkti vidu
riu gatvės į Laisvės Alėją. 
PoŲcija, saugojusi Liaudies 
namus ir įvairi publika, pri-1 
sigrūdusi ant trotuarų, taip 
pat kartu ėmė slinkti. Tik 
netoli Laisvės Alėjos pasiro
dė per visų gatvę skersai iš
sirikiavęs policijos rezervai;, 
kuris lėkė smarkiai į prieš ei
nančius studentus. Čia jau 
pasidarė tikra košė; tikriau 
sakant, visas mūsų demo
kratijos turinys. Policija su 
arkliais tiesiog šoko ant su
stojusių studentų, begiedan
čių tautos himnų ir pradėjo 
mušti tiek bizūnais, tiek šau
tuvų buožėms, tiek kardų 
makštimis, tiek nuogais plo
kščiais kardais. Vaizdas bu
vo gana bianrus: ten rėkė su
kruvintas studentas su pra
mušta

Petras, studentas, 7) Kati
lius Albinas, studentas, 8) 
Maželis Pranas, studentus, 
9) Katilius Bronius, studen
tas, 10) Ainionas Povilas, 
studentas, 11) Požėla Pet
ras, studentas, 12) Navar-

.’ 13) Lionginas Gediminas, 
I valdininkas.

Toje eisenoje buvo apie 
2,000 žnjonių.

Iš atėjusių laikraščių ma- 
• |tonie labai liūdnų pasekmių. 

Sužvėrėjusi policija vedama 
Požėlos, Čepinskio ii- kitų 
daužė ir kapojo nekaltus 
žmones.

tame mitinge kalbėjo prieš kardais ir šautuvais skaldė 
valstybę.

Tiesa, tūlas Kristutis, nie-' gi, tam, kad parodžius tau- 
ko bendro su tuo mitingu ne- .tiška! nusistačiusiai visuo- 
turintis, išėjo kalbėti ir pa- menei, kad ekskomisaro Po
sakė, kad lenkiškų mokyklųi želos ranka geležinė ir kad su 
steigimas ir protegavimas Į protestais prieš bolševikus ir 
nesąs Lietuvai pražūtingas 
dalykas. Jis, viso susirinki
mo, išskyrus kairiuosius, bu
vo nušvilptas.

Kiti visi kalbėji patriotin- 
gai gindami Lietuvos garbę 
ir lietuvių teises.

i ; Pasakymas, kad demons
travai neišpildėvyria&sybės 
nutarimo, draudžiančio de- 
monstraciją ir pasipriešino 
policijos įsakymams irgi ne
turi pagrindo.

Kiek mes žinome’ mitingui 
ar demonstracijai ruošti val
džios leidimo dabar nereikia. 
Antra, juk studentų eisena į 
karo muziejų nė nebuvo de
monstracija. Demonstraciją 
padarė p. Požėlos vedama 
kazokų armija.

Dėliai eisenos į Karo Mu
ziejų p. Požėla sako, kad iš
vykęs “nesusipratimas,” ta
riant, laiku duotojo įsakymo 

\ Muziejaus vartus uždaryti 
\neišpildymas. Dėliai to esą 
būsiąs dar padarytas tardy
mas.

Šis p. Ministerio pasakoji
mas aiškiai duoda suprasti, 
kad iš anksto buvo susitarta 
užpulti nekaltą studentiją ir 
publiką ir su ja barbariškai 

Į pasielgti.
Taip, tardymas būtinai 

reikalingas, ir Požėla už duo-

tiniai rinkimai šioje šalyje Neįvyks už.po- 
kaadkafaB į prezidentas- jau abi partijos via 

užsimėna. Tuomi klausimu indomauja ir plačioji visuome
nė ir girdisi apie proponuojamus kandidatus balsų.

Iki pereito rudenio rinkimų respublikonai nesirūpino. Jie 
manė stovi, kaip uola. Rodėsi, kad demokratai visiškai susmu
ko ir kad jie nerodą atgijimo ženklų. Pereito rudens rinkimai 

■ , parodė kitką. Respublikonai neatsilaikė ir kongrese jie pralai
mėjo daug svarbių vietų.

Demokratai rodėsi susilpnėję dėlto, kad jų tarpan įveltas 
labai nepopulerus Amerikos politikoj dalykas — religija. A- 
merikos politika be galo vengia religiją įvelti. Tas politikos ir Į 
religijos labui sėkmingai buvo išvengta. Bet pereitoje demo
kratų konvencijoje nuo demokratų partijos buvo stiprus kan
didatas katalikas Al. Smith, New Yorko valstijos gubernatorius. 
Toksai kandidatas laabi nepatiko žinomiems kukluksams. Dėl 
to jo kandidatūra ir buvo atmesta. Bet dabar kataliko Smitho 
šansai ne tik nesumažėjo, o padidėjo. Jis išnaujo būdamas iš
rinktas į New Yorko gubernatorius labai didele balsų didžiu
ma išnaujo labai išsipopulerizavo ir padidino šansus būti stipriu 
kandidatu į prezidentus demokratų konvencijoje 1928 m. Tie 
elementai, kurie jam priešinosi pereitoje konvencijoje jau da
bar išanksto Al. Smithą atakuoja. Savo atakas remia ne dėl 
jo katalikystės, bet dėl jo “šlapumo.” Teisybė gub. Al. Smith 
Bėra prohibicionistas, bet jo priešams turbūt jo tikyba kliūva 
daugiausia.

Apskritai imant Amerikos katalikai nereiškia ypatingo no
ri) ir nerodo jokio užsispyrimo įvaryti į Baltuosius Rūmus kata
liką. To nedaro dėlto, kad visi Amerikos prezidentai labai 
gražiai patenkino visokių tikybų išpažintojus ir teipgi katalidtus įsakymus ir jų vykinto- 
kus. Nei ant vieno prezidento katalikai neturėjo nusiskųsti, jai — mušeikos turi būti aš- 
Eš antros pusės kažkurie nurodinėja, kad katalikas prezidentas iriausiai nubausti, 
nebūtų katalikams šiuo laiku pageidaujamas. Prieš keletą me
tų vienas katalikų vyskupas viešai pareiškė, kad katalikas pre-

ty Ėktent&s katalkystei gali daugiau pakenkti, negu pagelbėti. Ta-j EKSKOMISARO POŽĖLOS 
B tai vyskupas savo nuomonę rėmė tuo, kad visdkie katalikystės Į NAGAIKA BEGINKLES 

STUDENTIJOS GALVŲ 
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0 tai vyskupas savo nuomonę rėmė tuo, kad visokie katalikystės 
f 7 fanatiški priešai tada labai sujustų ir pradėtu smarkią anti-ka- 
ri taHkHką propagandą.. Tada šalis būtų draskoma tikybinėmis 
f rietenomis, ko dabar veik visai nėra. • r ’
y- Al. Smitho katalikystė kliūva dėl tos svarbios priežasties, || kad demokratų partija stipriausia laikosi pietinėse valstijose. 
ĮįS- O kaip sykis ten stipriausia stovi protestantai fundamentalistai, 
fc " Taigi A. Smitho, kataliko, kandidatūra į Suv. Valstijų pre- 

maldai 1928 m. yra labai abejotina.
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nekaltų žmonių galvas ? Na-

K—s

Lapkričio mėnuo, 1926 m. 
bus mūsų istorijoje stambio
mis raidėmis užrašytas. >

Visa lietuvių visuomenė, 
belaukdama švęsti d-ru Jono 
Basanavičiaus 75 metų su
kaktuves ir aštuonerių metų 
sukaktuves nuo mūsų ka- 
'riuomenės suorganizavimo,

Vieno dolerio vertės knygų duosime DYKAI visiems prisi- 
mihistffins prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir ufaimoktju- 
Mns už visus motus arba užsirašiusiems laikraštį “Darbiniu- susilaukė liūdnų įvykių.

^icų” laike skelbiamo mūsų orgaaisacijos vajaus. Sekmadieny, lapkričio 21

lenkus laisvoje Lietuvoje ne
valia išeiti.

Kaimo “Lietuvis” paduo
da keletą faktų, kurie pil
niausiai atsakys į klausimus, 
delko Požėlos vedama polici- 
a taip uoliai ir ištikimai 

skaldė galvas- ir nejkaltų stu
dentų ir fuPš^ivių krauju ap
laistė -Kauno gatves. .

“Lukšį) gatvės,’ Laisvės 
Alėjos, Ukmergės plento su
sidūrimas. Prie vieno stu
dento prišoka įaitosios poli
cijos vadas Prapuolenis ir di
džiausiu įnirtimu taria: aha, 
pakliuvai, gyvate, į mano 
rankas . Nepaleisiu. Asme
niškos sąskaitos. ■

‘ ‘ Prie kun. Butvilos priei- ( 
. na jaūnas vyrukas, pirštu ro

do, sakydamas, jis fašistas, 
suimk jį. Policiantas jauno
jo vyruko įsakymą išpildo. 
Kas gi tas jaunas vyrukas? 
Jis be paso. Kun. Butvilos 
pažintas: tai bolševikuojan- 
tis vyrukas iš Utenos. Poli- 
cistas jo įsakymo paklausė. 
Kas {Milicijai vadovavo, kie
no ji įsakymus pildė?

“Laisvės Alėjoje ties paš
tu eina Šaligatviu seniukas 
su mažu vaiku. Prišokęs rai
tas policistas jį, prisišliejusį 
prie paštb sienos, muša; vai
kas klykįa. Apgina jaunas 
ponas, sugėdinęs policistą- 
Kam ši auka buvo reikalin
ga?

“Toje pačioje Laisvės Alė
joje sumindžioja polic’stas 
vaiką iš Miškų g-vės No. 5.

“Kamloks žiaurus, baisus 
policijos siautimas buvo rei
kalingas^ Gal studentai ką 
pulti nofgjo? Ne. Jie teno
rėjo tik pasiskųsti: pasiskųs
ti gyviesiems ir mirusioms 
prie jų Ar tai jau
draudžiamas Lietuvoje daly
kas? 
tis nei 
toji krūtinė pasiguosti? Ar 
jau besireiSkiančiai tautiškai 
minčiai ir besiguodžiančiai 
krūtinei yra būtinas bizūnas, 
šautuvo kolba, kardas? Ne
jaugi ‘tikroji demokratija,’ 
laisvių skęibėja tik šitokiu 
būdu temoka laisvę pareikš
ti?

“Atsimęnu tų laikų, kada 
prie Baltosios CJLZ-

lyjau tautiškoji min- 
pasireikšti, o eugel -

Gulbės buvo galva, ten studentė

esąs girtas.”

SOCIALSANDARIETIŠKOS 
VALDŽIOS ORGANAS 
SMERKIA STUDEN

TIJĄ

Oficiozas “Lietuva,” lap
kričio 23 d. vedamajame 
straipsny “Neleistinas Žai
dimas” smerkia nekaltus po
licijos išprovokuotus studen
tus ir vadus, kurie stojo gin
ti nekaltai sumuštą studenti
ją ir pašaliečius praeivius.

Tyčiojasi iš nekaltai nu
kentėjusių žmonių ir tą įvy
ki vadina “žaidimu.” Nie
ko sau “žaidimas,” kada rai
toji policija arkliais min
džiojo, kardais kapojo, šau
tuvais ir kazokiška nagaika 
pliekė beginklius studentus 
ir praeivius.

Oficiozo redaktoriui ši sce
na vaizduoja futbolo žaidi
mą. Jis ta skerdvne jaučia 
malonumą, kad nekaltų žmo
nių krauju aplaistė Kauno 

I gatves.
Tame social-sandarietiška- 

ine ekskomisam Požėlų ir• k

Čepinskių organe rašo: “iš
ėjo gatvėn apsiginklavę laz
domis, tam tyčia paruošto
mis muštynėmis ir darančiai 
policijai tvarką teko susidur
ia su ginkluotu pasipriešini
mu.” Žiūrėkite, net su laz
domis. O tų lazdų pilnos 
Kauno krautuvės ir jų |x>li- 
cija galėjo pririnkti šimtus. 
Europos miestuose, praeivis 
be lazdelės, tai atsilikėlis, ne
prisilaikantis papročių. Na, 
o “riaušėse” policija pririn
ko tokių lazdelių net 7, ir tai 
graibstė nuo visų kas tik pa
simaišė.

ŽIEMA
Visa žemė balta — 
Sniego daug prisnigo. 
Rodos, lyg nekalta 
Gėlelė užmigo.

Šaltas šiaurys vėjas

1

v' V-



arines, kurie įneša $100
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Dėl plintančios polonizaci

jos ir bolševizacijos mūsų 
krašte tautiškai ir valstybiš
kai nusistačiusi Lietuvos stu
dentija buvo sumanus! su
ruošti Kaune Liaudies Namų 
salėje lapkričio mėli. 21 d., 
susirinkimą ir po to eiseną į 
Karo Muziejų žuvusioms už 
Lietuvos Nepriklausomybę 
pagerbti.

Vvriausvbė ta eisena ta-• * *. *•
čiau uždraudė, leisdama tik 
susirinkimą. Mitingan susi
rinko per 1000 studentų, 
ateitininkų, tautininkų, stud. 
technikų ir tautiškai nusista- 
Aiusiųjų, bet nepriklausančių 
dar jokioms korporacijoms.

Susirinkimas

praėjo labai pakelta patrio
tiška nuotaika ir ypatingu 
nuoširdumu. Visi kalbėtojai 
nurodė tas žaizdas, kurios y- 
ra padarytos pastarųjų vy
riausybės žygių mūsų tautos 
ir valstybės kūne. Labai 
ryškiai buvo pažymėta tau
tybės ir demokratybės prin
cipų reikšmė ir galybė. Vi
sas susirinkimas tų skaudžių 
mūsų tėvynei pastarojo meto 
smūgių akivaizdoje buvo 
taip susijaudinęs, kad dau
gelis nesusilaikė nuo ašarų. 
•Pats mačiau, kaip vienas stu
dentas iš okupuotosios Lietu
vos, atskirtas nūn nuo savo 
tėvelių ir giminių, lenkų 
brutaliai nūn kamuojamų, 
pakilo iš vietos ir ėjo iš sa
lės negalėdamas pakelti net 

^'^rpTYsnniniTTilrviSljtų'Jau1 
dinančių nūn kiekvieną lie
tuvi atsitikimų, kurie vyks
ta mūsų nepriklausomoje ir 
pačių lietuvių, rodos, val
dančioje t e vyne j e.

Susirinkimas priėmė visą 
eilę rezoliucijų, smerkiančių 
Lietuvos lenkintojus ir bol
ševizmo skleidėjus mūsų kra
šte ir reikalaujančių vyriau
sybės griežtai pakeisti tą di
džiausiai žalingą visai lietu
vių tautai lenkinimo ir bol
ševizacijos politiką. Tos re
zoliucijos buvo paskelbtos 
pereitam ‘‘ Darbininko’ n-ry. 
Baigiant, susirinkimą, dau
gelis studentų siūlė, neatsi
žvelgiant i vyriausybes ne- 
pamatuolą ir betiksiu už
draudimą. vis <lelto nuvykti 
i Karo Muziejų, tačiau «hx»- 
rinhimo šaukėjai. n e norid'ti
ni i prisidėti prie ri/riausybės 
autoriteto dar didesnio pa
kirtimo, griežtai a!metė ši 
siūlymą ir pareiškė, kad ei
senos į Karo Maži t j it arinis. 
Susirinkimas baigiamas tau
tos ir studentų himnais.

Gatvėje

Apleisdami sutrinkimą 
studentų daugumas nusista
tė pavieniui, neorganizuotai 
nuvykti i Karo Muziejaus 
sodeli prie paminklo žuvu
sioms — ten nors valandėlei 
tos šventovės mistikos rimto
je nuotaikoje susikaupti ir 
pasiguosti žuvusių vėlėms 
sunkiąja tėvynei valanda.

(latvėje gi žmonių minios, 
susirinkusiu jų. matvt. pri
tarti ir laisvai prisidėti prie 
laukiamos eisenos-denions- 
f racijos. (latvėj žmonių 
knibžda jau nuo Lukšio gat-

NEKALTAIS STIfflEMTAIS
• ■ i

vės pradžios ligi pat Liau
dies Namų.

Išėję iš salės* radome šali- 
tjatvius nustatytus, policijoj, 
kuri mus stūmė į gatvės vi
dų r į. Tat ė j ome toliau, ka i p 
nurodomi, gatvės viduriu, iš
eidami užtraukėme lietuviš
ką dainelę.
Raitosios policijos “karžygiš

ka” ataka

Tik nei iš šio, nei iš to at
joja visu smarkumu gatvės 
viduriu nuo II-sios nuovados 
pusės rezervas — raitoji po
licija, kuri mus sugrūdžia į 
šaligatvius, nedalydama pir
ma jokio įspėjimo. Šaligat
viuose, žinoma, netelpame ir 
toliau eiti negalime dėl per 
didelio žmonių susikimšimo.

Staiga atsisuka keli raite
liai nujoja pirmyn ir užstoja 
šaligatvius, varydami pir
myn šaligatviais arklius ir 
mindžiodami visai nekaltus 
žmones.

Pasigirdo riksmas ir šauks
mai nukentėjusių nuo arklių 
kanopų. Ir tuo pat metu pa
sigirsta šaligatviais Tautos 
Himnas. Tačiau įsiundvtį 
policininkai dar didesniu į- 
nirtimu raiti šoka į minia ir 
pradėjo atbulais kardais ir 
bizūnais kapoti per nudeng
tas studentu galvas (nes gie
dodami Tautos Himną nusi 
ėmėme kepures).

Už Lietuvos Himno giedo
jimą kardais ir bizūnais ka
pojo “tikrosios demokvati- 
jos” vyriausybės atsiųsti po
licininkai, kapojo ne kokius 
maištininkus, lx*t ramius be
gink liūs studentus, ant kurių 
daugelio krūtinių, kabojo 
“Vyties kryžiai.

Tur būt ir caro laikais to
kių žiaurių priemonių nela
bai kada tęvartodavo. O da
bartinis Vidaus Reikalų Mi- 
nisteris, bolševikų eks-komi- 
saras'p. Požėla, matyt, be- 
komisariaudamas Įgijęs tą 
praktiką iš čekistų, nepasi
ūlo vėjo, be jokios priežas- 
tiex, išbandyti ją ant lietu
viu studentų galviu 
, Policininkai šautuvų kul
bėmis daužė Į kiūtinės žmo
nes, ir, ką tik 
jie areštavo ir 
nuovadą.
Pėsčioji policija 

gatvės viduriu, raitoji ėmė 
už tai arkliais trypti

Išėjus iš Liaudie s namų 
kokiam tūkstančiui studefi- 
tiškojo jaunimo — visiems 
jiems noroms nenoroms teko 
išeiti į Lukšio gatvę, kuri 
viena • tiesiai nuo Liaudies 
Namu diliu veda Į Laisvės 
Alėją į miestą. Mitingo pre
zidiumui paskelbus, kad dėl 
vyriausyliės neleidimo de
monstracijos šiandiim nebū
sią, mitingo dalyviai, susita
rę tik pavieniui, neorgani
zuotai, nuvykti j Tautos 
šventovę, Karo Muziejaus 
sodelį, prie Žuvusioms Lietu
vos karžygiams paminklo, 
noriko eit ten, kaip papras
tieji ramūs praeiviai, šaligat
viais. Tačiau gatvės šaligat
viai ajisiroūė apstatyti iš vi- 
«> gal miesto ir apskrities su
trauktos čia pėsčiosios polici
jos (ir ponas Morkus “jmsi-

sučiupdami, 
vedėsi Į II

sustūmę eiti

iij ji
[ steraTOje”), kuri kažin ką*j 

dėl ėmė stumti einančius stu
dentus iš šalygątvių į pačią 
gatvę, jos vidurį,: kaip ir 
versdama pati studentus su
daryti eiseną, tariant, tąjią 
valdžios neleistąją demons
traciją. Nusiteikę nedaryti 
jbkiij skandalų ir nesiduoti 
niekam išprovokuoti save ko
kiems nors ekscesams, mūsų 
studentai, kad ir nemanda
giai užgaudami varu stu
miančių juos iš visiems leis
tino vaikščioti šaligatvio po- 
licistų, ramiai pasiklausė ir 
šito keisto “tvarkos daboto
jų” įsakymo. Ir ėmė eiti gat
ve. „ O kadangi teko eiti no
voms nenoroms bent visa ta«■ 4-

Lukšio gatvę vienoj kuopoj, 
tai, kad smagiau būtų eiti, 
užtraukė kažkokią ramią 
mūsų liaudies dainelę. Ka
dangi toj Lukšio gatvėj buvo 
prisirinkę ir šiaip žmonių mi
nios, tai studentams teko su
simaišyti su visa minia ir 
taip jau drauge su ja žygiuo
ti.
Tautos Himnas ir Prapuolenio 

komanda

Taip jiems, pačios polici
jos įbruktiems eiti gatvės vi
duriu, ramiai gražiai beei
nant, nepriėjus dar II-sios 
nuovados, pasileido visu 
smarkumu raitosios policijos 
būrys jodamas tiesiai ant ei
nančiųjų galvų. Pamačiusi 
tokią “ataką” studentų ir 
šiaip publikos minia užtrau
kė Tautos Himną demons- 
truodama tuo puolikams (po
licija taip pulti tegali tik val
stybės priešus, bet ne ištiki
miausius jos piliečius) savo 
valstybingumą, ėjimo tikslu 
nepa voj ingiimlą' ‘ vieša j am 
saugumui. Policija iš sykio 
buvo atšokusi atgal, kaip nu
deginta. Minia, negi galėda
ma skradžiais žemių pra
smegti, nei į orą pasikelti, 
nei pro abejų gatvės pusių 
mūrus pralysti į šalis, ėmė 
tat vėl eiti priekin, giedoda
ma Kudirkos Himno žodžius. 
Bet raitosios policijos vadas, 
nuo šiol liūdnai pagarsėjusis 
Prapuolenis, staiga suriko 
visa gerkle saviesiems “ka
zokams”: “Muškit! nė vie
nam neleiskit eiti iš vietos!” 
Raitojo rezervo policininkai, 
išgirdę tokį savo vado isakyj 
mą, be jokio Įspėjimo puolė 
visu įnirtimu, tartum kokie 
žvėrys, į tą beginkliu, Tau
tos Himną giedančią, minią, 
šokindami savo Įpenėtuosius 
žirgus stačiai ant žmonių, ku
rių tarpe buvo ir mergaičių, 
ir vaikų, ir senių, vieni stum
dami žmones i šaligatvius (iš 
kurių tik buvo nustūmę juos 
pėstieji policininkai į gatvę, 
lyg kokią tyčia sugalvotą 
provokaciją darydami), tai 
vėl kiti, užjodami Į šaligat
vius. atgal Į gatvę. Švaisty-1 
dajni nuogais kardais ir 
pliekdami iš visų jėgų kazo
kiškomis nagaikomis per pe
čius, rankas, akis, nudeng
tas galvas (nes. minia, giedo
jusi himną, buvo nusivožusi 
kepures, tik policininkai ne
siteikė savo kepurių nusiim
ti), mušdami šautuvui 'buo
žėmis — lx* mažiausios ato
dairos taip trypė spardė ark
lių kojomis nekaltą minią 
Prapuolenio kazokiška ko
manda. Pastelx?tina. 
daugelis tų policininkų, 
ne visi, buvo pasigėrę ir iš

gyvus lietuvius, kuriems rū
pi duptį, lietuviams berniu
kams aukštasis mokslas Lie
tuvių Kolegijoj, prašydami 
prisidėti vięnųs dienos už
darbio ąuka prie tos mokslo 
įstaigos įkūrįmp.

Marijonij kuriamą Bernai
čių Kolegiją, ręmia visa A- 
merika. XVI Federacijos 
Kongresas nutarė suruošti 
visoje Amerikoje vajų obal- 
siu: “Dienos Uždarbis — 

l

Kolegijos naūdai.” M. K. R. 
Chicagos apskritys 22 rugsė
jo d. 1$)26 m. nutarė savo ra
jone padaryti tą vajų gruo
džio mėnesio pradžioje.

Gerbiamieji tautiečiai! Ne
pagailėkime vienos dienos 
uždarbio tai’ mokslo Įstaigai, 
kurios mes laukiame jau ke
liolika metų, o Marijonų 
Kongregacija, visiems auko
jusiems Kolegijos Fondąn — 
“Dienos Uždarbį” nemažiau 
$5.00 suteikia Rėmėjų narys
tės teises ir dvasines privile
gijas.

Kokių Esama Rėmėjų?
1. Vienkartiniai,škurie tei

kia mažą Kolegijai auką.
2. Nuolatiniai, arba meti

niai, kurie įneša $3.00 auką.
3. Amžinieji, ‘kurie įneša 

$50.00 auką.

įsteigėjai, kurie paaukoja 
Kolegijos naudai daugiau 
£00 dolerių.

Ką Rėmėjai Gauna?
1. Visi Kolegijos rėmėjai 

kad ir mažiausią auką davu
sieji. gauna šitokią dovaną: 
už visus laikomos metuose 
dvejbs Šv. Mišios': Sekminių 
dienoje ir Šv< nč. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo šventėje 
(gruodžio 8d.).

2. Be to. nuolatihieji, am
žinieji ir garbės rėmėjai — 
gauna veltui savaitinį laik
raštį ‘'Laivą,” o jiems mi
rus, už kiekvieno sielą laiko
mos dvejos šv. Mišios.

3. Garbės rėmėjai be minė
tų privilegijų, skiriamų nuo
latiniams ir amžiniems renjė- 
jams, gauna garljės pažymė
jimą.

4. Įsteigėjų vardai bus Ko
legijos Salėje iškalti marmu
re', kad visos būsimos kartos 
juos atmintų.

Kaip Prisidėti Prie Rėmėjų?
1. Prie Kolegijos Rėmėjų 

galima prisidėti tveriant vie
toje kokį rėmėjų būrelį arba 
skyrių, ar tiesiog Įsirašant i 
rėmėjų skaičių per Centrą.

2. Rėmėjų Centro adresas: 
REV..F. KUDIRKA, 2334 
S. Oakley Avė., Chicago. III.

DUOK
VICTOR REKORDUS DĖL KA
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ČIA YRA KAIKURIE, JIE TAMSTAI PATIKS?
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šiandien B< tlcjiij
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VIKTROLOS VISOKIŲ MODELIŲ NUO $17.50 
AUKŠČIAU

Būk tikras paprašyt šio vaizboženklio. kuris reiškia 
geriausią kalbamą mašiną, rekordus ir adatas '
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■cŪDIKlų
IjEROVes skYRIU
DĖL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Daug prigul geros ka
vos puoduko, o kava 
priguli nuo “užbalty- 
mo. ’ ’ Vartok Borde- 
no kondensuotą- pie
ną (pasaldytą). Tas 
švelnus mišinis nenu
griebto pieno ir cuk
raus iškelia tikrą ka
vos skonį. Bandyk ry
toj ryte, vartok taip
gi Bordeno konden
suotą pieną pagardi- 
nimui skanskoniui.

STANDARD
, MANO

Si
i

Sveikiausis gėrimas, nes sutaisytas iš Įvairių vais- 
tiškų šaknų ii- lapelių. Kas užsiordys keisą TORAH 
tas gaus vieną keisą tonikų mažom bonkom už dykų 
Kalėdų dovanų, taip pat ir gražų k a 1 e n dori ų.

STRAIPSNIS 203
Kaip Penėti Naujagimį

Kuomet kūdikio gimimas palaimina 
motiną, ji turi suprasti, kad jis gimė 
su teise gauti geriausią priežiūrą ir 
maistą. Nors mokslas (>er metu metus 
bandė surasti dirbtiną maistą, kuris 
prilygtą motinos pienui, bet jam dar 
nepavyko. Todėl jūsų kūdikis turi tei
sę tikėtis kratą.

Pienas krūtyse pasirodo tik treciojoj 
dienoje įh> gimdymo, žindymo pirm to 
laiko akstimi krūtis. Keikia kad pra
eitu bent šešios valandos po pirmo žiu- 
tlymo. kati motina atsigautą. Kūdikį 
reikia žindyti tik keturis sykius i>er 
pirmas 24 valandas, liet reikia duoti 
jau abi kruti šį syki. Žindymo tarpais 
reikia duoti kūdikiai dtt ar tris šaukš
tus vandens, kuris pirma reikia išvi
rinti ir atšaldyti. Yra saugiau iš vie
no vartojimo.

Pienui pairodžitts, paprastai trečioje 
'ienoje, kūdikis turėtą gauti ši-šitis žin- 

• lytuus |K'f 21 valandas, kas tris valan
das per dieną, ir vieną sykį nakty.

Jei reiika. išbudink kNdikj. nes tas 
netik pratina jį prie reguliariškumo. 
i>et ir motinai paveliju geriau laiką su
tvarkyti darbui ir pailsini.

Penint reikia vartot vieną kruti sy
kiui. Ją reiika kad gerai iščiulptą, tū
la pieno bus užtektinai. Žitnlyti reikia 
neilgiau 20 miliutą.

Nustatant ]>enėjim<> valandas, gerai 
.< ra padaryti, kad |>eiiėjiiii;is pripultą 
lygiai ant valandų. Tada laikrodžio 
mušimas primena žindymo laiką ir jat- 
lengvlna motinai atmintį..
Jei pienas sunkini pasirodo, arba tekė

jimo neužtenka, nenusimink Ir kūdikio 
nito kratą neatimk. Pieno tekėjimą ntt- 
.ato kiekis darbo, kuri kūdikis atlieka 
žaizdanms.

Per pirmas dešimts dieną kūdikis to
ri gauti apie dvi tim|jnn pieno kiek
vieną sykį. Pasveriant Jį itioj pirm Ir 
l*> žindymo gulima |mtlrti. kiek Jis su
valgė. Jei kūdikis netfrvuiąt tfityktiiml. 
■ ai gali būti reikės iyU|ėti pieno iš ki
tur iš lumkntės. ė'frt ‘ihHkin atsargiai 
elgtis. k>i<l šitas pienas Imtą griežtu! 
šviežius, saldus ir grynas. Jei kįla alie- 
ionlą. gerbiu vartoti jmlikėtiną kon
densuotą pieną.

Kūdikį turi laikyti sveiką ir stipry. 
O tas didžiumoje priklauso nuo nuilsto, 
kuri duodi. Keikia jį kasdien mazgoti 
ir rtąnillaTiškaI jienėtl. Jei negali jo 
žindyti. bandyk llorden's J-aigle Pieną 
— padarytą Iš riebulis knrvly pieno Ir 
cukrini* — yupUuimi kūdikiams, gy
dytojai Iš visur Jį rekomenduoja dėl jo 
kokyltės ir vienodumo. Per keletą getit- 
ktirėly Vmerlkletrs motinos išauklėjo 

’ snvo kmllkius su Rorden's Kagle Pienu. 
Jos tą darė dėlto, knd Eagle Pieną re
komendavo dntiigal Ir tlelto. kml ratlo 
Jį nžgiuiėtlInančJu.

Skaitifk xtraip»uin» kas miraitė
utpdfiai ir pa»idėk atrijai.

NATIONAL BOTTLING TORAH COMPANY
86 Windsor Street Cambridge, Mass.

Telephone University 4111

* —- «■ - —

..Plauk po Amerikos Vėliava“ 
Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar

Ka<l;« nr»r« k.’i rnrt.i ’u* 
tėvyne I*?’tn l^vak*- 

Tamtsb'tns patyrinėti g:citt:s 
Statės Linijos laivsno

Kehavim.vs bite !.:i\u. xai<i 
vienytu Valstijų \'abki<»*. 
teiks jums naują abją pa:< 
kelionė*. Er«’\u< kambariai, 
plati xicta ant <iėnių tt rualo 
tieėiu.

Tarnai kalinant! iu.-u k.«!’•■) >• «! 
linnčs laiku padarys jūsų va. tavimi niekad nepatflit* 
jt.-.mu.

Sausio m’nt’M išplauks la:\ai sekamai r
S. S. President Harding Sau^’o 12
S. S. Republic . . ........................ ......Sausio 22

Jūsų laivakorvių agentas art vietos maloniai sxr 
teiks visas informacijas apie s;x-ci ilr« ek«kųrsijas 
ruošiamus kitais i&ctais, arba rašykite ties.ai pas

7S Statė Street. Boston. Mi

Chcrbourg
r.<’ p’ r atkinkyti

••t*. * prk.nv* ^pMtnokčs 
:r pirkus laivus United

j •* «m ft u-»iair.u Su- 
••• Amrriko* v < du. ?u- 

pri::. < (l/um/MUO 
. apstume grr-» valino. 
»r.ioa draugijos* jūsų tau-

?taug--ki veikimai kr-

4S Broadway. New York City

<

f

kad 
jei

GONDENSED MUK
JŪSŲ GROSĖRNINKAS 
TURI ŠVIEŽIO STARO

ted Statės Iin.es J

tolo dvokė degtine; matyt, 
žmoniškumo jausmams juose 
nustelbti savo rf‘didvvriško- 
jo*’ vado ar kieno kito tyčia 
buvo prieš tą “žygį” nugir
dyti (irgi kazokų taktika į- 
vairius “iniatežus” bemalši- 
nant !) (Bus daugiau)

DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ NU & ĮSTEBĖSI
PER 20 MĖTŲ ATĖJĘS

! . ' < - N. r.*

Ateik Vienas — Ateikit Visi!
Pas POTEMBEKGĄ ’*

877 Cambridge Street — East Cambridge, Mass.

omais IŠEINANČIO Iš BIZNIO IšPAROAVimS
TAMSTA ŽINAI KĄ TAS REIŠKIA

Taupyk pinigus pirkdamas pas mus drabužinį tevarą dėl 
motery ir vaiką.

£ Prieš pat Kalėdas gali pirkti ui pusf kainos ir ai mažiau.
J ir pasakyk savo draugams.
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LITHRATINR KOMISUAj
Kjui. K. Urbtum vyčiui 50 Ctl» St„ 

i Kuli.
t

Kuli.

’* “Nėra kilnesnės misijos už laikraštininko misiją. Laiminu 
šį tavo pašaukimo ženklų. Mano pirmtakūnai laimindavo kri
kščionių karžygių kardus ir ginklus, aš beveliju melsti Die
vų palaimos katalikiškojo rašytojo plunksnai? ’ PIJUS X.

e®©©®©®©®©©®®®®®®®©©®©®©®©®©®®©©®©©©®©®®®®!®

esių ir Susipratusių Darbininkų I 
' Kampelis I

DARBAS-LAIMĖS ŠALTINIS

NEW BRITAIN, CONN. 
Darbininkų susūrinkimas

Sekmadieny, gruodžio 19 
š. m. tuojau jk> sumos, šv. And
riejaus pobažnvtinėje svetainė
je, kanųias Stanley ir Church 
gatvių, Įvyks LDS. 36 kuopos 
svarbus susirinkimas. Svarbu* 
dėlto, kad bus plačiai kalbama 
apie L. D. S. ir “Darbininko“ 
vajų, laikas jau ir mūsų kuo
pai pradėti darbą — prirašinė
ti naujus narius ir užrašinėti 
organą “Darbininką.“ Plati
nimas katalikiškos spaudos yra

begalo svarbus -ir prakilnus 
darbas. •*»> m

L. D. S. Centras “karą” jau 
paskelbė ir mūsų kuopai pri
siuntė amunicijos. Taipgi, kiek
vienas narys gavo blankų, ku
rias reikėtų išpildyti ir ateinant 
susirinkiman atsivesti naujus 
narius. Padarykime ši susirin
kimą neĮiapraštu ir padvigu
binkime mūsų kuopą nariais. 
Jeigu nepasisektų surasti na
rių, tai nors “Darbininkui” 
naujų skaitytojų.

Raštininkė.

PRANEŠIMAS L. D. S. CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS

LDS. Conn. apskričio suva
žiavimas Įvyks gruodžio 19-tą 
d., 1926 m. ant Park gatvės, 
Bridgeport, Conn.

•Nors ir nelabai daug, laiko te
liko, vienok manau, kad kiek
viena kuopa imsis už darbo ir 
išrinks daug delegatų bei dele
gačių Į Connecticut Apskričio 
suvažiavimą.

Kuopos 
vauti.

neužmirškite dalv- 
M. Blažauskaitė 

Apskričio Raštininkė

—— ,

Soiitli Kosteri, *Musx. '
\ . TaSfaiuas, :M 5*1. SI..
NuneiHMl, Mass.

J. švajržtlys. 20 Weli*h>r St.,
Montvilų, Mass.

K. J. Krušitiskas. 59 Ten Eyck St.,, ’ 
Brooklyn. X. Y.

KoXTHor.ES KOMIŠi.lA :
Jonas .Tarose. 225 “l.’ ’StnsM,

Sotiih Boston, Mass.
S. Pllkonis, 3K5 Norfolk St.,

<'ainl>ri<l^\ Mass.
A. Mlčhinas/ 74 Belden St.,

New Brltain, Conn.
ORGANO REDAKTOUII S: P. GinlaS- 

;><■>(> p.roadw:i.v, So. Boston. Mass.
AIiMlNISTHATORIKS: J. t’vrvoksis.

S»>i> Broa<hvay, Soutl: Boston, Mi”** 
ATSTOVE } K. FE1). TARYBĄ:

M. Blažauskaitč. 70 Eairviev St., 
Xt*W Britaill, Conn.

170

120

102
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| jimui dovanų, o 
čn t. n R n

I

LDS. 80 kp, Kenosha, Wis.
KODYS P turi............................................................■

LDS. 103 kp, Philadelphia, Pa.
StANIŠKIS A. turi............................................... 110

340

♦

• t ■

pajėgas ir įrodykime jog mes esame stiprūs ir galingi.

; -t

* Tik tas žmogus laimingas, kuris paskendęs geruose dar- 
Gerais darbais pelno amžinybę. Nėra geresnių ir kil- 

darbų, kaip platinimas katalikiškos spaudos.

vo gruodžio pirmos dienos prasidėjo L. D. S. ir “Darbi- 
’. vajus. Kol kas į darbuotojų eiles stojo neperdidžiau- 

skaitlius mūsų narių, prietelių ir rėmėjų. Gal dėlto, kad 
š Šv. Kalėdas supuola daug įvairių kitų darbų ir užsiėmi

au, i Stojusieji į darbą parodė savo gabumus, uolumą ir norą 
rėti darbo vaisiais, šis mūsų darbuotojų pasirodymas 

gina visus trokštančius paskleisti laikraštį “Darbininką“ 
ir išauginti L. D. S. organizaciją.

| Štai per porą dienų gavome 7 naujus generolus stojusius į 
lenktynių eiles; gavome nemažą skaičių “Darbininko” skaity- 

’Ttoju, kurie atnaujino prenumeratas, nors jie ir nėra įskaitomi į 
? skaičių 10,000 naujų narių. Gavome prenumeratų tiesiog, kurie 
r tik sau užsirašė, ir jie balsų negauna, o tik dovanas, vieno do- 
š lerro vertės knygų. Tokių prenumeratų gavome 23. Be to, ga- 
* vom naujų narių, kurie prisirašė susirinkimuose ir už juos balsų 
’ plekas negauna. Tokių narių yra 9 ir jiems pasiųstos dovanos 

Ė. dolerio vertės knygų, šiame vajuje darbuotojai, kurie renka 
| prenumeratas ir prirašinėja naujus narius gauna balsų laimė- 

i tie, kurie užsirašo “Darbininką” arba prisira
šo prie L. D. S. gauna vieno dolerio vertės knygų.

“Darbininko” administracija gauna ir liuosnorių prenu
meratorių, kurie tiesioginiai užsirašė ir kitiems užrašė “Darbi
ninką.’’ Naujųjų kareivių vardus čia paduodame:.

■» *

JUZĖ BERNICE, metams............................... _........................$4.50
Gedminas pranas, pusei metų.... ...........  $2.25

f STANKUS IZIDORIUS, (Lietuvon) ............  $5.50
(Užrašė Liudvika Stankienė, So. Boston, Mass.)

L. D. S. 7 kuopos darbuotojas JONAS VAITKUS pradėjo 
’’ šiems:

Z ANTANAS KERŠIS, Worcester, Mass. 
JONAS SAKAITIS, Worcester, Mass.

*‘drive“ naujų narių. Jis užrašė “Darbininką

Kadangi prisidėjo naujų darbuotojų ir senieji žymiai pa- 
ė balsų skaičiumi, tad rezultatai atrodo sekančiai:

F V ' LDS. 2 kp., Montello, Mass.
| JŽSKELIAVIČIUS J., turi .......... . ...................

L* LDS. 72 kp., Detroit, Mich.
\ JEDINKUSV. turi .......................................... .....
į įf
E LDS. 6 kp., Hartford, Conn.
t ŠATECKIS J. turi........ . ............. . ...... .................
č * '
f £ LDS. 18 kp., Paterson, N. J.
k ^BALTUŠKA Pranas turi ....................................

t
£
f

BALTUŠKA Pranas turi ......................................
H? 7 ' L. D. S. 14 kp, Newark, N. J.

KAZLAS A. turi...............      140

160

K 
g

Į
r

LDS. 11 kp., Providence, R. I.
DZEKEVIČIUS A. turi........ ......       140

LDS. 1 kp, South Boston, Mass.
MORKUS Petras turi.................................................. 120
ŽUKAUSKAITĖ Marcelė turi...............  110

i

y ; LDS. 5 kuopos, Waterbury, Conn.
F KLIMAS J. A. turi........_........  110
■r * ' v
|' KRIKŠČIŪNAS A. P., Washington Depot, Ct., turi 110
E BALKUNIENĖ Ona,Mount Carinei, Pa., turi....... . ...105
K LDS. 70 kp., Lawrence, Mass.
fc TAPORAUSKAS J. turi

Tad šiuo tarpu brolis Jeskeliavičius, iš senesniųjų darbuo- 
| tojų, padarė didžiausį šuolį pirmyn, nes pakilo ŠEŠIASDEŠIM- 
& ČIA BALSŲ! Valio! visiems darbuotojams!

Siųskite naujų narių arba “Darbininko” skaitytojų var- 
i* $tus pažymėdami kas prirašė, kad mes galėtume atiduoti bal- 

į; & Mes norime įtraukti į darbuotojų sąrašą visų kolonijų žy- 
I* biriausius narius, prietelius ir rėmėjus. Tad kviečiame į darbą 
r visus.fe

J-/K 

r

M

; Koks džiaugsmas bus mums visiems darbininkams, jei po 
S mėnesiu darbo galėsime pasidžiaugti, kad laimėjome LDS. ir 
*‘Darbininkui” 10,000 nauju nariu ir naujų skaitytojų.
, Mes galime tai padaryti, jeigu tik visi bendromis pajėgomis 

eisime vienu keliu prie užsibriežtojo tikslo.

Gruodžio 1 dieną 1926 metais prasidėjo L.D.S. naujų narių ir “Darbininko 
naujų skaitytojų prirašynejimas arba vajus. Sis vajus tęsis per 3 menesius 
Mes turime Sutraukti į D.L.S. organizaciją visus susipratusius darbininkus 

Pramatoma, kad jeigu visi stosime į darbą, be didelio vargo galime gauti 

10,000 NAUJŲ NARIŲ
L. D. S. ORGANIZACIJOS TIKSLAS—a) Stiprinti narių 

tikybų ir dorų prisilaikant visiškos vienybės su Katalikų Baž
nyčia; b) Kelti narių apšvietų ir gerbūvį ir auklėti draugišku
mo jausmus; c) Platinti kooperacijos judėjimų (Ročdelio pa
matais) lietuvių darbininkų tarpe; d) Padėti darbininkams pa
tapti pilnateisiais ir naudingais šios šalies piliečiais; e) Rišti 
darbininkų klausimų Kristaus mokslo dvasioje ir pagal kri
kščioniškosios demokratijos nurodymų.

VAJAUS TIKSLAS—Sutraukti visus lietuvius darbinin
kus i vienų organizaciją, kad apsaugojus nuo išnaudotojų ka
pitalistų ir nuo veidmainių bedievių.

VAJAUS EIGA įrodys mūsų susipratimų ir norų pasidar
buoti dėl brolių ir sesučių darbininkų būvio pagerinimo ir iš- 
siliuosavimo.

«

VAJUS DUOS PROGOS visiems ir visoms prisidėti prie 
L. D. S. ir vykinti gyveniman užsibriežtųjį tikslų.

VAJAUS REZULTATAI įrodys mūsų katalikų darbinin
kų stiprėjimų ar silpnėjimų.

SĖKMINGAS VAJAUS PRAVEDIMAS įrodys, kad mes 
esame stiprūs ir galingi, gi nepasisekimas duos progos idėjos 
priešams pasidžiaugti ir pasityčioti iš mūsų ištylimo ir silp
numo.

MES TVIRTAI TIKIME, kad darbininkai šiame vajuje 
pasidarbuos ir šviesos priešus nušluos nuo darbininkiškos že
mės paviršiaus..

TAD VISI Kristaus obalsių sekėjai1 subendrmkšcae savo......... -

L. D. S. CENTRAS rūpinasi, kad į ta taip prakilnų darbų 
įtraukus kodaugiausia darbuotojų ir kad juos supažindinus su 
plačiąja visuomene. Tad prašome kuopų raštininkų arba tam 
darbui išrinktų asmenų siųsti kogreičiausia visų pasižadėjusių 
vajaus darbuotojų vardus ir adresus, kad galėtume pradėti 
skelbti ‘ ‘ Darbininke. ’ ’

NĖRA GRAŽESNIO ir prakilnesnio darbo kaip apaštala
vimas katalikiškai spaudai. Tad aišku, kad už tų drbą reikia 
tenkintis darbininkišku atlyginimu.

ATLYGINIMAS—L. D. S. Centras atlyginimo nežada, bet 
pasidarbavusieji gaus morali užmokesnį. Beto, Centras skiria 
ne atlyginimų, bet dovanas iš darbininkiško iždo.

DOVANOS—Daugiausia pasidarbavę prirašinėjime narių 
prie L. D. S. ir “Darbininko” skaitytojų gaus dovanas. Na
riai ir skaitytojai galės būti metiniai, pusmetiniai ir bertaini- 
niai. Dovanos bus skiriamos sulig skaičiaus balsų.

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
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

99
$25 
$10 
$5

9’

9,

99

arba $50 
arba $20 
arba $10

99

99

,9

knygų 
knygų 
knygų

VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS

L. D. S. CENTRAS9

366 Broadway, So. Boston, Mass

KoXTHor.ES
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musų specialybė ir ilgų metųv •

tikietaš kai-

Vytė gv

pro-

v •

Jie visi mėgsta

T

T

I 
t

s
ga-

Pareikalaukite 
veitui duodamos 

pavyzdinės bonkutės.

Tas pats R. A.

Atsidarė Nauja Lietuviška 
Krautuvė

patenkinti, 
į jog:tokia va- 

‘It. kodėl 
. gavo

“Drąsos geriausia dalis 
a tsargiunas. ’ ’ (Šekspyras)

AMBROSE Vince n t B.
255 Brpadway, South Boston, Mass. Te). S. B, 0506-M

HOPKINS Edward L.,
362 W. Brotdwa$ South Boston, Mate S. B. 0501

’ ’ * •, ■: f
F

tai
’ika. Darbas artistiškas. Kainos i

M. A. NORKŪNAS
1(1 Pleasant St.. Lawrence,

Mnssnchusetts priverstinas AUTOMOBILIŲ ntąakomybės užtikrinimo ak
tas |cina j trale nuo sausio 1 <1., 1927, fr^CETtffikntal to nltikrinftno turės būti 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant automobilj prieš f>j dieną, toje 
dienoje arba įw> ta diena. Nei vienas automobilio savininkas negalės" gauti 
“platės” l»e certlfikato jrodaut, kad jis turi At.sakomyltės Apraudos (fnsurnnce) 
policy. kuri užtikriutu-<UlygioiDaą iki nuleidus neitu užmušus bilo vieną
UaiDeni, JlO.ąoO ditugfca’negu vieno žmaęvra' Hile nelnttn^je; arba >») Atsako- » . i , Ir ' * . f • / 

* i »

tel. S. B. 2402

Koristas■ ■■■i , a
Kas valdo mokyklą, tas val

labai

*

<•
E
S' 
F

LIETUVIS GRABORIUS

Kaina

3INTMENT.

818 MAIN ST.
HARTFORD, CONN.

Retai kada pasitaiko ką nors 
pamatyti laikraščiuose iš Pro
vidence’o. Turbūt dėlto kad 
čia nieko nepaprasto neįvyks
ta. *0 paprastus įvykius skelb
ti lyg nesinori. O tas gal kaip 
kada ir nesveika, 'štai atsira
do žmonių po kitas kolonijas, 
kurie pradėjo mąstyti kad Šios 
kolonijos lietuviai būk tai pra
dėję galvoms vaikščioti ir 
smukti į bedugnę! Taip kad 
greitu laiku Čionykščiai lietu
viai ištrinsią ir savo pėdsakų 
žymes. Tos gi svajonės galėjo 
keno nors galvelėj užgimti tik 
per tai, kati čionykščiai lietu
viai stengėsi prisilaikyti nuo 
pasigirimo. Nes paprastai taip 
yra, kas save giria, tas matyt 
neturi kam kad jį girtų.

Šis straipsnelis gal ir atrodys 
pasigirimu, bet ištikrųjų taip 
nėra. Jis yra rašomas tam tiks
lui kad nušviesti dalyką žmo
nėms, kitur gyvenantiems ir 
vietinių reikalų nežinantiems, 
bet visgi apie juos susirūpinu
siems. Taigi kad tokie žmonės 
besitužmindami bereikalingai, 
negautų priepulio ligos, pasiry
žau nušviesti vietinius lietuvius 
ir jųjų reikalus kaip ištikrųjų 
yra.

Visų pirmiausiai Providence 
lietuvių yra gana daug. Tik vi
sa nelaimė, kad labai didelis jįj 
nuošimtis yra’sulenkėję, taip 
kad jokiu būdu jų visų negali
ma atversti į lietuvius. Atsi
randa vienas kitas, kuris galų 
gale atsikrato nuo lenkų dva
sios, bet tai jau retesnis atsiti-

Kiti nemato didesnio

Kartais jųjų vienas arba kitas 
atsibaladoja ir čia pažiūrėti sa
vo “išrinktųjų” ar nenutuko, 
nelyginant kajp vilkas žiemos 
metu bado vejamas atplūsta į 
kaimą iš girios pasigaut avelių.

Ant galo yra čia būrelis ir ge
rų lietuvių, Rymo Katalikų 
Bažnyčios narių. . Būrelis ne- 
perdidžiausias, bet ir ne taip 
jau mažas. Ot sau vidutinis, 
greičiau mažas negu didelis. 
Pastarieji turi savo mūrinę baž
nytėlę, kleboniją ir pasilinks
minimams plotą žemės. Žemė 
gegužinėms priklauso Liet. R. 
K. Pil. Kliubui, ne parapijai. 
Parapijos nuosavybė yra baž
nyčia ir klebonija. Tie žmonės 
ne tik ką neina galvoms bet ir 
eiti nemano. Jie kas metai vis 
aukštyn kyla, o ne žemyn 
smunka, kaip nekurie žmones 
kitur gyvenantieji sau įsivaiz
dina. Kad geriau galima būtų 
spręsti apie jų kvlimą ar puoli
mą pažvelgkime į jųjų nuveik
tus darbus bent per kokius tris 
paskutinius metus, tuomet bus 
aiškus kilimas ar jniolimas.

Čia parapija kasmet rengia 
vieną bazarą, tris gegužines, 
metinį parapijos balių, koncer
tą ete. Mėnesinių mokesčių 
$10.00. kiekviena šeimyna arba 
pavieni^ žmogus gyvenąs pas 
kitus, ant metų. įžanga į baž
nyčią 10c. nedėklieniais ir per 
■Kliedas# Aukos prie'Šventųjįj 
už užžiebimą lemputės 10c., už 
žvakutę 5c. Taigi iš tų visų 
šaltinių per paskutinius tris 
metus buvo sekančios įeigos:

1924 m. parapi.įos mokesčių 
$2,494.00, už suolus bažnyčioj 
— $2,607.95, žvakutės: išlaidos

kad lenkas kalbat “po- 
o lietuvis “cliamiš- 

” O kadangi Dievas yra 
tas pats pas lenkus ir pas lie
tuvius. ir abi kalbas lygiai su
pranta. tai Jam verčiau Dievą 
garbinti “poniškoj” kalboj ir 
“poniškoj” bažnyčioj. Tai ką 
jam padaryti ? Nieko.

Yra taiposgi ir keletas lietu
vių “laisvamanių” arba geriau 
sakant žmonių, kurie patys ne
žino kas jie yra. Ot, neina į 
bažnyčią, nepriima Sakramen
tų, nemoka bažnyčiai jokių 
duoklių, o prie to viso dar tan
kiai gana smarkiai pageria, ap- 
si rauna “ tovariščiais. ” na
ir laisvamanis. Bet jei per
daug geriant staiga nenumirs- .V .ta arba iš proto neišsikrausto, 
tai pasitaikius ligai ir nuvažia
vus į ligonbutį pasisako esąs 
KATALIKAS! Kuris būtų lais
vamanis iš kokio nors įsitikini
mo, čia turbūt tokio nei vieno 
nėra. Gal kada nekuris pa
skaito arba kito skaitant pa
klauso šmeižtų šlamštelio, tai 
visas įsitikinimas ir principas 
vietinio laisvamanio. Bet tas 
juk paprastas daiktas. Kitų 
kolonijų laisvamaniai nekito- 
kie.

Randasi čia dar dvi ar trys 
šeimynos, kurios ]>aseke nau
jas “apaštalus,” apsvaigusius 
biblistus. Sakoma, kad čia vie
nos šeimynos tėvas nuo špato 
(siovelio) į metus laiko taip 
moksle pašoko kad būk tai ta
pęs “apaštalu” ir kitiems “ma
žiau išmanantiems” aiškinąs 
Šv, Raštą! Mokslus ėjęs kuk- 
Jiioj prie pečiaus ir ant biblistų 
(lenkų) prakalbų. Iš didelio 
mokslo sudaužęs namie visus 
kryžius, stoyvias, paveiRslus, 
na ir kitiems tą patį pataria da
ryti kad “Dūšia, kuri j>alei fiv. 
Raštą niekas kitas nėra, kaip 
raudonas kraujas, nueitų su kū
nu į dangų!

/
, iip tą, 
kiškai” 
kai.

mogps, (grynas pelnas)—$625.- 
09 oo.

1925 m. parapijos mokesčiu 
— $2,433.10, už suolus bažny
čioj — $2,538.20, žvakutės (iš
laidos ir pelnas sykiu) — $1,- 
382.54, pramogos (grynas pel
nas) — $1,976.48.

1926 m.: parap. mokesčiu — 
$2,629.10, žvakutės (išlaidos ir 
pelnas sykiu) — $1,617.74, pra
mogos (g,r. pelnas)—$3,205.50.

Čia matome didžiumą jeigu 
nuo Naujų Metų 1923 iki lap
kričio 30 d„ 1926 m. Taiposgi 
nėra čia pažymėta šių metų į- 
žangos bažnyčion, nes dar ne
suskaityta. Bet šiais metais už 
suolus bus mažiau negu praei
tais metais, nes svetimtaučiai 
kaimyniškos parapijos pradėjo 
žymiai mažiau lankytis į lietu
vių bažnyčią, kurių pirmiau ga
na žymus skaitlius ateidavo. O 
priežastis to viso yra tame, kad. 
jųjų klebonas be paliovos bara 
savo jtarapijonus kad' eitų Į sa
vo bažnyčią.

wo&oo.1924
Taiposgi tais pačiais metais, bu- 
yo pastatyti nauji vargopąi, dėl 
Jturių pataiymo pąrapajonai d#- 
jo po $5.00 ekstra, rengė;tam 
tikslui koncertus; ir surinko $2,- 
570.74. Jmofcėta už vargonus 
tais metais $2,225.00. Ant 1925 
m. už vargonus liko mokėti $lr 
000,00. Apart toj tūkstančio, už' 
vargonus atiduota dar $3,200..- 
00 skolos ;į banįsą, arba kitaip 
tariąpį JJ125 m. atiduota skolų 
$4,200.00. Metais 1926 atiduo
ta skolų $4,800.00, apart virš 
tūkstančio išleisto ant visokių 
pataisymų fr naujb daiktų pir
kimo . Taip kad dabar Provi-* 
dence’o lietuviai katalikai vie
toj $17,000.00 skolos, kaip turė
jo pradžioje <gruodžio 1924 m. 
turi tik $8,000.00 šiandien tai 
viskas. Ateinančiais gi metais, 
jei Dievas duos sveikiems pa
gyventi, be abejo ir iš tos sko
los mažai kas beliks, o gal ir 
nieko.

Taigi žmogus sveikai mąs
tantis pažvelgęs Į šią stambes
nę atskaitą, arba apžvalgą, tų 
kelių metų darbuotės, gali be 
jokio galvąsukio spręsti kad 
čia žmonės galvoms neina ir že
myn nesnmnka. Nes jei gal
voms eitų tai pinigus išbarsty* 
tų ir dėl bažnyčios tiek nesu
dėtų. Užtaigi vaikiškas yra 
plepalas kalbėti kad čia žmonęs 
smunka. Jų darbai to neparo
do.

Aš tiek pasakyčiau kad čia 
lietuviai katalikai yra labai ge
ri žmonės. Daugel iš jųjų taip 
dėl bažnyčios yra pasišventę 
kad dėl jos nieko negaili nei 
dąrbo, nei triūso, nei pinigus. 
Kur kokia pramoga bažnyčiai 
arba kokiam geram tikslui, vi- 
sumet jie ten yra, dirba ir au
koja. Tie žmonės ne tik vieti
nius dalykus atjaučia ir pare
mia, bet ir pašalinių neužmirš-''

virš šimto dolerių Vilniaus naš
laičiams, veik šimtą Pažaislio 
vienuolynui, keliasdešimtis do
lerių seminarijai ir tt. ir tt. At
galima tad juos kame nors i- 
tarti ?

Tiesa randasi vienas kitas 
šaltesnis para pi jonas, kuris 
kaip tik metinę duoklę $10.00 
užsimokėjo Į parapiją ir dau
giau niekur akių neparodo. O 
.jei kartais ir ateina tai dėl cen
to it drugio krečiamas dreba, 
kad tik jo nepraleis t. Bet dėl 
tokių keletos, negalima kaltinti 
visų. O ant galo,, kiek aš ži
nau. tokių žmonių ne vien tik 
Providence, liet ir visose lietu
vių kolonijose randasi. Tokie 
žmonės, nors jie niekur neina, 
niekam nieko neaukoja. tan
kiausiai ir patys nieko neturi 
ir neatrodo labiau už kitus nu
tukę. Jei kartais kuriam ir 
pasiseka suspausti keli rentai, 
tai per savo vėplumą Įkiša tuos 
savo suspaustus dolerius ten, iš 
kur jų nei kuomet neatgaus ir

kas. MaRDM^& toEio žmo
gaus jo

i Dar čia turiu -priminti £ad 
lapkr. 7 d., 19^6Av.Onos Drau
gija (hašąjrti^yakai> 
nę. Man tQjft¥?Mu!iepęje teko 
dalyvauti., r pripažinti,
kąd vakariu ^9 ^bęgalo ge
ra., Įvyko ft Kazimiero pa
rapijos svetainėje, po bažnyčia 
tuoj po mišparų. - Žmonių buvo 
netoli pusantro; šimto, nežiū
rint į tai kad įžanga vienai y- 
patai buvo $1.60-.- Nekurie -iš 
pradžios manė,-kad -toji vaka
riene neturės’ 'pasisekimo dėl 
brangumo tikietų. Kadangi 
pirmiau čia būdavo vakarienės 
rengiamos 
daiktu^ na 
tai atrpdė lyg^r 
nok patarianti 
liąuskui šiais?p 
rięnęJyvko 2 ,. 
kų j»matų, bū|ei

»| įžanga, - ji|
^dovanodavo, 

gu. Vie- 
L. Kavn- 
ta yaf^a-;

#nt bizpiš-- 
kių ddva- 

nų is narių nereikalauta tik vis- 
tijdetus 

ę suruošta.
<

kas buyo^|3fc 
nupirkta fryąk|| 
Tie, kurie šio<j ^|5arienėj daly
vavo aut tįeįs 
kad nekuril^są 
karienė vertat I S$0. 
ne; kiekvienas!r j^Įalyvis . 
virš svaro geriausiai iškeptos 
anties.. apąit' ‘l^šupio, vaisių 
kisieliaus .ir kitokių visokių 
daiktų. Kurie ndfelyvavo šian
dien ^ąilinasi kad jM-alannėjo 
ir žada kitą kaųą nepasilikti 
namie nors ir ■$5. 
nuotų.

Šv. Onos llj 
liaus liko 
Moterims-gir 
rios prie sure

deri^-as gyriuj ja ir vėtau tas 
dai$upj^j.£a£ ląukia jojo pra
žūties.

I * ■

1 » i

Raganiaus Airys
N. B. Straipsnelyje virš pa

rašytame pat^mys gal kas kad 
nepiinėjau vardų nėi vieno at
sižymėjusio asmens. Vardų ne- 
gąrsinau dėlto kad vietiniai lie
tuviui juos visus gerui žino ir 
pažįsta, o svetimiems anie nė
ra svarbūs. A&.pats skaity
damas korespondenciją kokią 
nors, nei kuomet nekreipiu do
mės Į vardais ir tų vardų ne
skaitau, nes tų žmonių nepažįs
tu. ----- <

I •l

swnt tai UUni nbOuU.

. Pasiūlome visiems gerą raStą m€g* 
joms įsigyti dvi geras knygas: pirmą u 
antrą tomą

A P M 4 S TYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% colio, aailials kietais ap 
darais, po 500 suvMdjp’gu^mąą. ■
da aUHdL Tlkra£AM*Mli>gi ■
ypač dievotiem įmonėm. Kaina abieju 
tomą $3.00. Ilpirklte oaSte ^Mone,. 
Onier” l^ ąlųalsite:

“ Darbi n inkstą
B66 W. Broadwąy. So. Boston. Maso

»

linkis nuo bedievių iy 
raštų.

*

ADVOKATĄ
PRAKTIKUOJA RVIEJŪ 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON
<14 W. Broadvay

Tel. S. B. 0648

BROCKTON MA
683 No. Main

Tel Brockton 7180

VISI
Kas nori atgaivinti ir sustip

rinti savo dvasią, pirma kitų 
sužinoti Lietuvos ir viso pa
saulio naujienas, — neatidėlio
dami užsiprenumeruokit “Ry
to” dienraštį.

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3, Litliuania.

Prenumeratos kaina:
Pristatant Į namus metams 

62 lt., mėnesiui 6 litai.
Siunčiant paštu metams 50 

lt., mėnesiui 5 litai.
Užsieniuose metams 100 litų, 

mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas).

WESTVILLE, ILL.
Gruodžioį 19 d. vietos Vyčiai 

statys gražų ir pamokinantį 
veikalą, “Mažas Kryželis. Bet 
Sunkus.Dalyvaus šio mies
telio gabiausi vaidylos. Teipgi 
ęhoras išpildys gražių lietuviš
ku dainelių. Choristai, vado
vaujant p. J. Blažiui, prie šio 
vakaro smarkiai ruošiasi, reiK1- 
ticijas turi 3 kartus savaitėje. 
Jau suvirš 2 metai kaip vietos 
ietuviai negirdėjo lietuviškų 
dainelių, tai turime viltį, kad 
šio miestelio lietuviai neapleis 
šios progos. Atsilankę ne tik 
tad pamatysite ir išgirsite "ra
žų veikalą ir gražias daineles, 
>et tuo pačiu kartu pareiusite 

parapiją. Jeigu jaunimas dar- 
niojasi, tai visiems reikėtų at

silankyti ir priduoti daugiaus 
energijos. Taigi, visi kas gy
vas, eikime į Šv. Petro ir Povi- 
o svetainę, sękmadienį, gruo

džio 19 <l.,z7 v^į.’ vakare.
H■ i 

•i

ijąž išįto ba-1, 
o gietoo. 
toms, ku- 

10 puil <aus
baliaus padėjo daug darbo ir 
sveikatos, garbė tarpe vietinių 
lietuvių' it' džnii&csfis ’ gausi 
danguje!1 ‘ ;
r: Dapkn 29^ 

baltus ^ašžunHyfbJVveta»Ėėj.'į- 
žanga suatfgusieiflš buvo 50c., 
vaikams-gi 25o^ 1 Žmonių /buvo 
gana daug, nors galėjo būti bis- 
kį daugiau, nes buvo lietuviška 
muzika ir lietuviški šokiai ir 
užkandžiai. . Pelno parapijai 
nuo baliaus liko $130.08. Gar
be tiems kurie dalyvavo tame 
pokily. tmgi kurie šiuo kartu 
neatsilankė, lai ateityje nejia- 
miršta parapijas pramogų.

Pastarais laikais šv. Kazi
miero Parapijos Choras rengia
si prie didelių koncertų pra
džioje 1927 m. O žmonės su 
nekantrumu laukia kada tas 
viskas įvyks. .

Tuo tarpu parapija ruošia 
didelius forus ant 1. 3, 5. 8, 10 
ir 12 d. vasario 1927 m. Ir čia 
žmones nerimauja laukia kada j 
Ims galima pardavinėti ir pirk-;^^- 
ti tikietus dėl laimėjimo viso-'l ^T«njai valdybai linkime ge- 
kių daiktų. Vflio tad Provi-lriatlsi’.' įtekmių, 
(knci'o lietuviams katalikams, 
valio jųjų neniuįjtftntiems dar- 
bininkams ii renrĮj^ms. Provi

s;7 -

'a
Pranešimas
Hartfordo Lietuviams

X

T į i
• MON*TELLO,MASS.

Koro susirinkimas
Gruodžio 12 d. š. m. buvo šv. 

toko parapijos ^susirinkimas. 
Suririnko gražus būrelis jauni
mo ir gyvai syajaste įvairius Rei
kalus. Nutapė prisidėti su pro
gramų prie rengiamo “Darbi
ninko” koncerto. Taipgi koras 
rengia metinį balių, kuris bus 
gruodžio 31 <1. (prieš pat Nau
jus Metus, vaakre) Pitijant 
Svetainėje. Vietos ir iš kitų ko
lonijų jaunimas kviečiamas 
skaitlingai sueiti laukti Naujų 
Meili ir linksmai pasišokti. Pa
įvairinimui bus ir dainų, kuria 
sudainuos koras. vedamas 
baus muziko p. Burke.

Koro nauia valdyba 
1927 m.

Julius Baronas, pirm.
Marga reta Sinkevičiūtė, 

tokolų rašt.

Parsiduoda visi moteriški ir 
vyriški drabužiai nužeminta 
kaina. Visos prekės naujės ir 
šviežios. . 
ir nusipirkti kas tik reikalingai ; 
Ypač Kalėdų Šventėms pasi
rinkti dovanų ir prezentų. Nei-I 
kitę pas žydus ir kitus svetim
taučius. o vien tik pas savo tau
tos žmones, nes tuoini parein- 
sito juos jų naujoje biznio ša
koje.

Čia galite gauti nusipirkti 
“Darbininku’ ’ir kitus laikra-
v v ♦ 
sems.

JONAS SEKYS CO.
177 Park St., Hartford, Conn.

(Gr. 3. 10, 17, 24)

ADVOKATAS 2 J

IGNAS J, B«
546-548 Slater Building 
WORCESTER, MASS.

Tel. Park 7717 1 j--5 
REZIDENCIJA 31 CHROME

A teikite persitikrirfti u a r«.’A.T"! *
• • 1 '1*1 • X 1 • * J • /

Gydo, Reumatizrna, Ranku, 
Ncsraroo sknodejima, Šalti,
Koju« tirpimą. Dusuli. Galvos
dėjimą, ir teip riaokhao AmiAejti—te t. 
( tik ne ronon ). . d
Tuk*ts-»čiaa žmonių yra išaigytie • 
milijoną, dar nežino apie tai. 
Deksnio GuEnęa Moetis yra tiolc 
▼erta aukso, kiek > patijereria
E k raudos rydymo.

75 centai. $1.50 ir $X0O.
ir 10 centu extra cŽ pertiuntima

Klauskite pas aptiekerra* taip >
DEKEN’S NEW DlSCOVERT

Deksnis Oiatment Co.

Priverstinas Automobili^ Apdraudimas
— - .i—■ ..................———

myln's Bond'są lygios sumos; arita c) Padės pinigais nrbn paranka sumoje 
jtenkiij tūkstančių- Geriausias laidas yra prisitaikinti įstatymui kreip
us pas pasitikėtinus ai*dmui<los (InstinuiCv) agentus arba brokerius, kurie bū-' 
teiks pilnlarudas informacijas arba kainas už npdraudos policy. Itonds'ą ir jie 
parūpins reikalingą certtfikuU). kufis bus reikalingas gavimui “piates.” 
kontetiduojaml j lnsurit>ctf) apatQd,'lr brok*riąi:

KNEI2YS Anthtmy F.y
308 E. Ninth St, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 1(J86 

UTHUAMlAli ioBirCY,
361 West Bi way, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0605

JAMES F. ^fAUH & 0N, į) . 7

382 Broadvay, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0255 

JENKINS Fincent A.,
• į 6n$ 0ate Street, Boston, Mass. Telephone Main 7282 

KONTRIMAS B.
361W. Broadway, So. Borton, Mass. Tel. So. Boston 0605 

tVgĄPBKAS J. M, , Z'Z
104 n**!*?**^” £t~ Oanbridca. Mass. TaL Univ. 9662>

y, So. Boston, Mass. Tel. S. Boston 1607
}

82 F r Ls
Auorau.s,

366 VMt Įnadw*y, 80. Boston, Mass. Tel B. B. 2027
.:F-«ar

w«rr —, • >
MoiitflP. M***

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Agnė Kubiliutė. finansų rašt.
Feliksas Voveris, kasierius
Vincenta Trainavičiute. ka

sos globėja.
Domicėlė Narinkaitė. maršal-

35c.
UŽ

BONKA
Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių 

suirusio skilvio.

F. AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts.. 

Brooklyn, N. Y.

Suteikia Geriausį Paskutinį Patarnavimu
Kaina, prieinamiausta. U tvi$} pilną pagrabą. palaUtajitBą. a 
patarnavimu tr Tfatfa rriMlingala išalktais pas mana pttlraa
bu $80 ir augBčinu ui <1l<Mįtns, u ui valku* — nua |Š0 ir • 
Niekur kitur u* takią kalną tnip įtaikiai nepalaimos, k«'3 ai 
Kns tik turėjo »u mantai reikalą, risi yra dMtlasL

OFISO IR GYVENIMO ANTRASIS:

820 B. Sixth Street So.
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DU KONCERTU

■EjBostoiVo ir Cambridge:’o 
P^hivių visuomene naujus 
JUpinš ayradės laljai tinkamai 
grr$|l pirmos klesos koncer- 
pĖaL Bdstbn<rTietuvla1 kon- 
^ertą turės Municipal salėj 
įįėdėlioj vakare sausio 2 d. 
40aBgibridge’o lietuviai links- 
nfinsis Cyprus salėj sausio 9

A t

įtv Abejuose koncertuosi1 da- 
^jmaus pagarsėjęs ir megia- 
j^ąsLsmųikininkas ir muzikos 
iDQk*Ttojas p. A. Židanavi-

<*•

Visi pradekime naujuosius 
B- metus linksniai, t. y. atsilan- 
Kjrvdanii i sakvtus koncertus* Hy4*r * * •
■F’
gf IŠRINKO VALDYBĄ

;Saldžiausios Širdies V. 
r Draugija laikė savo susirin-

. Svar- 
pbiausis susirinkimo tikslas 
į tai išrinkti .naują valdybą 

ateinantiems. 1927 metams, 
r Likosi išrinkti veikėjai: pir- 
r.mininku V. T. Savickas, vi-' 

ce-pirm. V. Baliukonis, prot. i 
t. rast. V. Tamoliūnas, fin. raš-l 

tininku P.
į Gailevičia, 
I? Lesčinskas;

kimą 12 d. gruodžio.

J.

1

I

į

Ne kiekvienas didelis darbas“Visų didžių darbų užuo
mazga— pasitikėjimas savi- yra geras, bet kiekvienas geras 
mi; būk drąsus, o laime tau darbas yra didelis, 
nusišvnsos.” ČKotzebue').

Demons-

I ’x ’

- tenas.

MMMNeMMMeeeasM
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f
I

I
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j' Pirrmitinė ir dabar didžiausia Lietuviu Namžemi- 
jos ir Apdraudos Agentūra pranešant $ąvo kostume- 

ir abednai^vįsupmenei. į^ad pęr.- 
kraustom savo South Bostono ofisą į nauja vieta, 
kviesdR1-^-11
me, pąix«*,x>»>K 1 4 1(A 1 1 i y 1 I IK J1C41111L}
kreiptis į mūsų naują ofisą kur bus suteiktas, kaip biz
nio taip ir legalis, atsakantis patarnavimas. Ši agen
tūra visuomet atsižymėdama teisingu^ tinkamu ir atsa
kančiu patarnavimu visiems savo kostumieriams per 
daugelį metų išaugo į milžinišką Įstaigą darydama biz
ni su virš 10,000 kostumierių. Čia galima visuomet pa
sirinkti geriausi “bargain’ai” kokių tiktai randasi 
Bostone iriapielinkėj. Žeminus seka keletas iš mūsų 
“bargain list” surašo:

1 , -J -Tj -*>".'-^7^^^" ,r~^,-,,Vį

“Geri raštai suramina, pa- i 
moko, patraukia, prie gero 7 
sužadina ir sustiprina tikeji*- 
mą, kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.” 

Prof. Dr. A. Mdliauskis

4rft|\įTstii fųrinčiuš bieiTt. kokiusįtc^kajlti^? pį i ki - 
•ardaviine ir mainyme namu, braiifų irJfrtrmų

ARTISTO SMUIKININKO 

ANTANO ŽIDANAVIČIAUS 
Sausio 9 1927 m.

± * ■- į ’

CYPRUS HALL
40 Prospect. St., ‘ Cambridge 

Pradžia 3 vai. po pietų 
k Šiame koncerte dalyvaus ir 
kiĮti soli^tai-Į Visivį kvjėčia 
• i Rengėjai

ALBUMAS

“Atidėliojimas—laiko yo- 
girnas.” (Young)

• J ► 1 v “

Rėš. Tel. Parkway 1864-W.
4 ’ *

Advokatast

JUOZAS CUNYS

SOUTH BOSTONE
1. PRIE MARINE'BOAD. 2-jų 

šeimynų namas :m visais įtaisais, 
•'lektros Švaros? š»tr<> šiluma. Pi’ekė 
rtl.VMl, lemgAos išlygos.

zai iš prieš ir užpakaly. Daug že
mės dėl sodno ir vieta dėl gara- 
džiaus. žema prekė Ir lengvos iš
lygins.

2. 3-JŲ ŠEIMYNŲ NAMAS, 14 
kambarių, maudynės, skal'oynės. 
čiai. gaza šviesit; ir piazni. ori • 
Gth gatvės. įTek?

e

MATTAPAN
. 11. NAUJAS 2-JŲ ŠEIMYNŲ na
mas ir garadžius. ant gražaus kam- 
,><>, šviesus ir daug žemės. Turi bū
ti greitai parduotas. Prekė lik $11,- 
ooo.

Retoj lietuviu šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj teras 
Lietuvos Albumų, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at- 
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy 
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva 
lo turėti tų Lietuvos Albumų.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston. Man

Lietuvis
414 Broadway, So. Boston

--------- — - ■ Į- " ~ ,, ■!%,

Žibutis, ižd. J. 
tvarkdariu J. 
board d i rėkto-: 

riai: O. Siauriem", V. Baliu-' 
g konis, K. Jankūnevi'čius, P. 
t' Kleponis ir M. Treči okas.

Naujoji valdyba, kaip gir
dėt, žada dėti visas pastan-į 
gas, kad Saldžiausios širdies 
Draugiją išaugintų nariais i 

iąusią dr-ją. Tadgi pa- i 
iA dabar rašytis visiems' 

draugijos, kuomet 
^riarių vajus už nupigin- 

,tą įstojimą. Merginos ir vai- 
! kinai nuo 16 iki 25 metu pri- 
L .V* ... . T
' imami visai l>e jokio Įstoji- 

’ mo. nuo 25 iki 45 m. už pusę 
įstojimo. Taigi, matot, da- 

L bar YTa geriausia proga pri-;
Isirašyt. Motynėlės ir tėve-1 

r- liai pasirūpykit prirašyti sa-. 
vo sūnelius ir dukreles. Lai 
'.nepalieka nei vieno per ši va-1 

r jų neprisrašiusio prie šios 
i ^draugijos.
B 1 ’ 
B !<

■

Priklausantis

Tik žodelį į Kuningas 
Moteris ir Merginas

Jei tamsta ieškai gerai pritaikomu madingų batų su 
pilnu užtikrinimu smagumo visuomet, tai viskas ką 
mes prašom, ateikite ir pabandykite

MEDAME, 
BO’COEUR 

BATAI
Visos vienos kainos $ 8 už porą

Minėti batai yra pritaikyti ir padirbti išimtinai dėl 
stambių moterų, ypatinga geriausi rūšis tinkanti jų 

sudėčiai. <

ŽINOT MADAME BO’COEUR 
TAI YR MYLĖT JĄ!

SULLIVAN & SULLIVAN
469 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

(Prie Dorchester Street)
Į KITUS MIESTUS UŽSAKYMAI PRISIUNČIAMI 

PAŠTU

Pirkdama batus, primink “Darbininką”

t

II

3. PRIE THOMAS Ab”<. 
šeimynų. 16 kambarių ::ru.i< t 
sais Įtaisais, elektros !;
gerame stovy. Tiktai : >-1 j m
ti. likusio ant lengvų šm.iia -.'i

4. NATI0NAL STRECT. arti 
Tliomas Parko, 3-jų šeimynų, 11 
kambarių namas su gazo šviesoms, 
rendos neša $42.00 mėnesy. Prekė 
$2300.

BRIGHT0N
12. 6-1V ŠEIMYNŲ namas po 5

.kambarius kožnai su visom vigadom 
ir elektros šviesom. •Rendos neša 
$210 mėnesy. Giminės dalinasi tur
tų ir todėl parduoda tik už $1S.:»OO. 
:>3.-,MM> reik įmokėti.

5. CITY i’OINT, arti Aųtiaritim. 
3-jų šeimynų namas, 14 kambarių 
su visais įtaisais ir piazais. Prekė 
$7000, $1500 įmokėti.

G. 6-SIŲ /ŠEIMYNŲ MŪRINIS 
NAMAS su atskirais toiletais. skal- 
b.vnėms ir elektros šviesoms, remia 
$124 mėnesy.. Našlė parduoda, pri
ims $3000 imokėjitnc.

DĖL APTIEKORIAUS
13. Labai gerai ir senai išdirbtas 

Drug store biznis, geroj vietoj South 
Bostone. Kampinis namas, lo kam
barių su visais naujos mados įtai
sais, karšto vandens šiluma : gara- 
džius dviem automobiliams. Savi
ninkas dėl senatvės nori parduoti.

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

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

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

■ 1 .....................— ... .........................

7. €TT¥ POINT 3-jų šeimynų'14 
kambarių ntrmas. su visais Įtaisy
mais, elektros šviesju Rendų $1196 
per metus. Prekė $9,500.
■ 1 '.'•t.! . ----- — —

8. OLDifBABBOR STREET, 3-jų 
reimyrių. frli’ 4 kambarių teneuien- 
tal; su .-eleltfSIfcbs šviesu' rr maudy
nėmis, Tmd-.butj .tuoj parduotas. 
Prekė $8500., ..

MĖSINYČIA
14. ANT LABAI GERO KAMPO 

South Bostone. 3 dideli langai, ven
dą tik $40 mėnesy. Daug lavom ir 
visi moderniški įrankiai. Gera vieta 
• lel lietuvių. Prekė $2500.

Atlankykite mūsų žaislų 
karaliją. Tūkstančiai pra
linksminančių žaislų ir kito
kių dovanų seniems ir jau
niems. Gražūs stikliniai ir 
ahunino daiktai. Didelis pa
sirinkimas, žemiausios kai
nos.

Tel. So. Boston 0323
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofgio valandos:

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

12-tos dienų uždarytas

9. 2-.TŲ ŠEIMYNŲ, !» kambarių
namas, su įtjtrsymais ir šiluma. La
bai sieroj j i- .patogioj vietoj, ant E. 
Fifth Streer. |iik $1500 įnešt

DORCHESTER• i • ••.
10. NAMAS SU PINIGAIS. ;:-jų 

svimynų. "'Jukmial” įh> “> kambarius 
ir saliom) kiekvienai, su visais nau
jos mados Įtaisymais, terraz.. grin
dy.-. nmndynės. elektros šviesos, nia-

FARM0S
15. ANT VIEŠKELIO, tik 2 mi- 

Jies j Brockttpio miestų -kfir. daag 
lietuvių gyveni;1Ž akrų geros. der
lingos žemės, sodnas ir miškas dėl 
malkų. Veik naujas 3-ių kambarių 
namas su nrfhjos mados miesto įtai
sais .’lektrn ir karšto vandens šilu
ma. garudžius, barnė ir didelės p.-nik- 
štinyčios. Parduodu pigiai arba iš
mainys ant namų Bostone.

lt;. TIK 13 MYLIŲ Į ROSTON-.). 
akrai žemės, naujus namas, harnė, 

gn laidžius. visi ininkai ir kiaulinin-* 
kai. Arti mokyklų, krautuvių. ir 
visu miesto paraitkumtj. l’riepai bul
varo. Savininkas išvažiuoja Lietu
von. ITekė STooo, Ih>i parduos pi
ginus. StlAOo reik įmokėti.

, THE BAZAAR
397 Broadway, South Boston.

1*

| LIETUVIS DENTISTAS
lOR; ST. A. GALVARISKI

(GALINAUSĘASj
|414 Broadway, So. Boston
= Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 Iki 5:20 po piet ir nua 7,- 
iki 9 vakare, šventų dienų pagal b» 
šita rimų.

3

3B®n83EW-

’J.
Aaaab&rkrf: "šviesus.

Tek Brockton 5112 _

/t
(GUMAUSKAS) 

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

(Kampas Broad Street)

IŠSINUDMŲOJA
naujai rakaitffeon — _____
<u atskiru įėjtAiu * Yaifenam. merginom, 
ar vedusių porai, su valgiu, ar i>e. 
Klauskit ant pirmų lubų. 113 — 6th St., 
So. Boston. Mass. (G.-17)

a I.lberty 7296.

| GEORGE H. SH1ELDS į
ADVOKATAS <

I
"* 811-812 Old South Building |

294 Washington Street | 
Boston, Mass.

Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M. S 
GYVENIMO VIETA |

37 Gorham Avė., BrooMine x 
" Telephone P.egeDt 6568 g! ANTANAS F. KNEIŽYsf

kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- g 
lų ir užsiima Real Estate pardavi- X 
nėjlmu, būna mano .ofise kasdien v 
nuo 3 iki 5 valandos po 0|etų išsky- € 

A rus šventadienius. Lietuviai, kad ir X 
v mažai sukalbantieji angliškai gali v 
£ kreiptis Įvairiais reikalais pas ma- X 

ne. A. F. Kneižio adresas yra toks: A 
|3O8 E. Ninth St.. Tel. S. B. 16D6. |

I
į TEL Ša Boston 0506— W.

J LIETUVYS DANTISTAS

U l. KAPOČIUS
>251 Broadway, So. Boston 
i ("Keleivio*’ name)
4 Ofiso Vaujtdos: nuo 9 Ud 12, nw 
įiM, * “ “ * ___,
JSeredomlu nuo 9 iki 12 vai. dlea« J* 
iSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Neda į 
/įlomio nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

i

1

ir noo 6 :S0 iki 9 vakaro. /
z

Pilnesnes informacijas apie čia surašytus pirki
nius ir didelis pasirinkimo surašąs bus suteiktas mūsų 
ofise už dyką. Matykite bile vieną iš mūsų šių repre
zentantu:-LAIKINAS DOVANŲ PASIŪLYMAS

Baldai (Ųurniturc'l yra visur pagarsėję kaipo geriausi ir 
rinktiniausi Kalėdinė dovana, kuri esti ant ilgo, štai yra keli 
dovanų pasiūlymai;

Stalo Lempos—Rėmuose Paveikslai—Pietums Setai—Vai
ku Vežimėliai—Prieangio Staliukai—Kortoms Lošt Staliukai— 
Siuvami Stalai—Arbatiniai Vežimėliai—Knygoms Spintos— 
Karpetų Valytojai—Antklodės—Lopšeliai—Lėlėms Vežimukai.

IŠĖJUSIE Iš MADOS S0N0RA PH0N0GRAFAI UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Dabar nupirkti daiktai bus užlaikomi iki pareikalavimo 

THE JAMES ELLIS FURNlfURE< 
405 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

p̂
"“Darbininko

DĖL PAGYRIMŲ IR 
LENKTYNIŲ

Patėmijome užpereitanie 
’’ numeryje ap

rašymų apie lenktynes Apas- 
; talystės, Amžino Rožančiaus 
uir tretininkų draugijų fėruo- 
<se. Giriamos jos ir garbina- 
vmos. Turiu pasakyti, kad 

^tos draugijos dirbo tik dėl 
į -parapijos naudos, o ne dėl 
j garbes, kad prieš jas visi nu

silenktų. Sakytii draugijų 
jpariai nereikalauja tuščios 
.garbės. Apaštalystės dr-jos 
dvasia yra nusižeminimo ir 

^.meilės'dvasia, o ne tuščias 
t burbulas. J ei kas ga rbės ieš- 

T kojo, tai ją te.Ytsiima ir tegu 
jiems kiti nusilenkia.

„1 /Mi.šlalhihikan

»

Juozas Balušaitis 
Bronis Kontrimas 
Frarik Silukas 
K. K. Najarian 
S. Jakubauskas

Aleksandra Ivaška 
Salvatore DeLukas 
Juozas Gailius 
Antanas Ivaškevičius 
Pranas C. Sadauskas.

|
g

TeL So. Boston 3520

A 0. ŠALNA-SH AUNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigas du Universitetu 
OORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASUIN«TX)N UNIV. tm LLB.
-••Darbininko” Name 

(antros lubos)386 Broadway, So. Bostoi 
; Ęetldenctja

806 Harvanl SU Cambridge, Mass. 
TeL Cntvereity 1468—J.

•'.u .

Telefonas: South Boston 4768

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.

I

I

I
Ofiso Telefonas Cntverslty 8831-wB 
Rezidencijos Tel. University 8831-RB

D. A. ZALHSKAS J 
Graborius ir Balsamuotojas I 
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET I

CAMBRIDGE, MASS. Į

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyru, motoru 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, ktvartz žibu
riu .thermo tnerepa, ir kitais 
elektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu N-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos
nuo 9 ryte iki 9 yakarc 

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

AUTOMOBILIŲ PRIVERSTINAS APDRAUDIMAS 
Lygiai kaip ir nuo Ugnies ir visokių kitų Nelaimių 
Apdrautumas (Insurance) yra paiiipinamas mūsų 
specialiai prityrusių valdžios užtvirtintų brokerių. 
Mes parūpinam “polisas”tiktai iš atsakančių Apdrau
dos Kompanijų. Atsitikus nelaimei, mes savo kostu- 
mieriams už dyką patarnaujame gavime geriausio at- 
lvginimo ir mūsų kostumieriams nereikia dalvtis ta at- 
lyginimą bu advokatais, nes mes tą viską atliekame vel
tui. Patarimu visuomet kreiptis pas mus, nes čia jūs 
gausite atsakanti patarnavimą. Mūsų naujas antra
šas: ‘ 1

■ii .

Lithuanian Agency
545 EAST BR0ADWAY . SOUTH BOSTON, MASS.

.. Telefonai South Boston 0605 ir 1337

MES BUDAVOJAME NAMUS, GARADŽIUS IR 
KRAUTUVES

perkam, parduodam ir išmainom na
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
bučerries, bekernes ir restorantus. In- 

. šiūrinam Aaptlraųdžiame) namus nuo 
f- iigni< s iiiflelaiif ift ’jhip pat krautu

ves ir automobilius. Parduodam an$?- • 
lis, koksus jr rialas. Israndavojam 
kambarius. Užlaikome kamaminką, 
arkitektą; padarome planus dėl bu- 
davotojų; užlaikome namų taisyto
jus, stogdengius, plumbcrius ir elek- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 
pirmų ir antrų morgičių. Teipgi su
teikiam legaliSkiLs patarimus pėf sa
vo advokatą visokiuose reikaluose, 

kaip tai: pirkime ir pardavime visokio turto ię 1.1. Reikale 
kreipkitės pas: , ’ .«■ I -

A. J. KUPSTIS . - į «
332 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, bCLBS,

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373 ' -

A

t

Rezidencijos Telepbonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W 

S. BARUSEV1ČIUS 
Uecvvltta* Grabortm. Mbbqm> 

Reti Kertate Ir PuNIe Notaro* 
268 W. Broadwaj 

South Bestoj Man.
Reeldenclja 838 Dorcneeter Arone 

DoiLbMtar, Maaa.

A

/ v

V g

miešti: ofisai

a

TeL S. a 3806—a

■ I8TUVI8 
0PT0MET1USTAS ’

• s J K

I. Nonrood 1503
t

. V. WARABOW & CO;
(TCRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

mm

1179 TASTHNGTON STRECT

Norvood, Man.
110 TREM0NT ST.—Room No.

••• > .t jua

STOK, MASS.


