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IŠ VISŲ PUSIŲ ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Pereitos pėtnyčios vakare ir subatos ryte amerikoniški lai

kraščiai pranešė iš įvairių Europos centrų žinių apie perversmą 

Lietuvoje. Pranešama, kad senoji liaudininkų-socijalistų-žy-, 

dų-bolševikų valdžia tapo nuversta ir Lietuvos armijai remiant 

naujosios valdžios priešakin stojo Smetona, o armijos vadu pul

kininkas Glovackis Grigaliūnas, štai tos žinios:

RYGA, gruodžio 17. — Pirmutiniai aiškūs telegramai iš 
Kauno skelbia, kad Lietuvos vyriausybė nuversta ir naujosios 
valdžios priešakyn stojo buvusis Lietuvos pirmutinis preziden
tas Smetona, kurį remia Lietuvos armija. Toliau telegramose 
skelbiama, kad prezidentas Grinius, kurs buvo išrinktas perei
tu birželio mėnesį, ir visi ministeriai, kurie pagauta tapo areš
tuoti.

(Toliau skelbiama, būk maištas prieš valdžią kilęs dėl val
džios politikos su Rusija ir neaiškus nusistatymas mažumoms. 
Tas, mes žinome, nėra sukilimo priežastis.)

Toliau telegramoj skelbiama, kad Kaune ramu ir kad per
versmas įvyko be kraujo praliejimo. Visa Lietuva paskelbta 
karo teismo padėtyje, o Kaunas paskelbtas apsiausties padė
tyje. Pulkininkas Grigaliūnas-Glovackis paskelbtas komen
dantu.

Kauno gatvėse plakatai išlipyti su tokiuo pranešimu: 

“Valdžia parduoda tėvynę bolševikams ir svetimtaučiams. 
Todėl Lietuvos karinės jėgos laikinai ima padėtį į savo rankas. ’ *
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PULKININKAS V. GRIGALIŪNAS GLOVACKIS

“DARBININKAS” IR PER
VERSMAS LIETUVOJ

įgj

vienas purmųjų Lietuvos armijos organizatorių. Perkūniško 
smarkumo ir liūtiško drąsumo vyras. Grūmėsi su visokiais Lie
tuvos neprieteliais. Jis priešų apsuptas šaudydavo iš dviejų 
revolverių ant syk ir vienas nuklodavo lauką užpuolikų lavo
nais. Sleževičiaus-Poželos valdžia jo nekentė ir atstatė iš ar
mijos, o pastaruoju laiku ji buvo Įkalinus. Dabar jis yra Kau
no garnizono komendantas.

Mūsų skaitytojai atsimena 
mūsų išvedžiojimus apie tai, 
kas galės sekti po kruvinų i- 
vvkių Kaune lapkričio 21 d. 
I mūsų išvedžiojimus atsilie- 
pe Cbicagos “Naujienos.” 
Tasai laikraštis gruodžio 14 
d. štai kokią pastabėlę para- 
v — 
se:

v? ^ųozapg^s^

jau pranašauja, kad Lietu
voje gal Įvyksiąs perv<*rs- 
mas—o iai dėl to, kad lap
kričio 21 d. policija Kau
ni'išskirstė fašistui demoD- 
straciją. .J isai rašo:

■...(miline tikėtis arba 
naują Seinto rinkimą. :n ba 
pavojingu sumišimu, arba 
kokio diktatoriaus iškili
mo. arba ko nors da.- bai 
sesnio. ’
“Juokingi gaivalai tie 

klerikalai. Patys daro 
triukšmą ir paskui ‘prana
šauja.’ kad atsiliks 
nors baisaus!”

Ką dabar pasakys, 
“Darbininko” “pranašystė” 
išsipildė greičiau, negu bile 
kas iš amerikiečių galėja ti
kėtis.

kas

Naujosios valdžios priešai 
kyje Smetona ir 

pulk. Glovackis
^"*70

-•i

z ______

VARŠUVA, gruodžio 17. — Lietuva revoliucijos nasruose. 
Dabar padėtis tokia:

Buvusis prezidentas Smetona yra apėmęs Kauną, Lietuvos 
sostinę. Jis ją laiko su visomis karo jėgomis išskiriant vieną 
pulką.

Komunistai buvo bepradedą kontr-revoliuciją. Bet jų jė
gos išblaškytos.

Premjeras Sleževičžius nuverstas ir nežinia, kur jis dingo.

Lenkija nekantriai laukia žinių, kurių susilaukia iš Dan
cigo ir Rygos, čionai padėtį rokuojama didžiausios reikšmės. 
Užsienio reikalų ministeris Zalieckis pareiškė, kad akylai tėmys 
Lietuvoj besidedančius dalykus, bet Pilsudskio karininkai ra
gina daryti karinius prisirengimus.

Pilsudskis tą perversmą Lietuvoj pranašavo dar prieš ke
letą savaičių.

(Paskui toje telegramoje pripasakojama visokių pletkų a- 
pie perversmo priežastis. Pasakojama apie vokiečių, bolševikų 
įtaką Lietuvoje, apie Pilsudskio slaptus pienus, apie sudarymą 
bendros lenkų-lietuvių karalystės su senovės Lietuvos princu 
Radvilu, kaipo karaliumi. Kiti net saką, kad dabar po šio 
perversmo santikiai Lietuvos su Lenkija pablogėsią, nes tame 
sukilime vokiečiai prisidėję, prisidėjęs ir Klaipėdos burmistras).

REVOLIUCIJA LIETUVOJE IR AMERIKOJE

DETROITAS SUPLIEKĖ VISUS
z

Šiandien, gruodžio 18 d. š. m. gavome per radio žinių iš 
Detroit’o, kad nekruvinasis karas eina visu frontu iki perga
lės. V. JEDINKUS, LDS. 72 kp. raštininkas už savo “krabras- 
tį“ gavo sostą ir pasiskelbė diktatorium šviesiųjų darbininkų 
tarpe.

Taigi brolio Jeskeliavičiaus L. D. S. 2 kp. generolo iš Mon- 
tello, Mass. sostas sugriuvo. Jis užima antrą vietą.

Brolis V. Jedinkus užėmęs sostą žada jį ir pasilaikyti Jis 
rašo, kad užkariavęs savo koloniją, kurioje.yr& LDS. 72 kp., 
trauks į šv. Petro parapiją, kur klebonauja-gerb. kun. Jonai
tis ir ten paleis šūvius į kiekvieno darbininko namelį.

žodžiu sakant, Detroit’as nejuokais pradėjo “karą.'’
Be to, išsijudino ir Waterbury, Conn. LDS. 5 kuopos ge

nerolai. štai gerb. kun. J. Bakšys, buvęs LDS. Centro valdybos 
narys stoja į generolų'eiles ir vienu tik šūviu laimėjo 150 balsų.

Apie kitus mūšius ir laimėjimus pranešime sekančiuose 
Darbininko“ numeriuose.

Sveikiname visus mūsų darbuotojus stojusius į paskelbtojo 
nekruvinojo karo generolų eiles ir linkime sveikatos, ištvermės 

Organiiuokixte šviesiųjų

< <

iki pergalės šiame kilniame darbe, 
darbininkų armijų.

t

** ^7 x

Naujausios 
žinios

LONDON, gruodžio 17. — Reųterio telegrama iš Berlinoę 
praneša, kad iš Klaipėdos iš tikrų šaltinių gavo-žinią apiejaĮĮjfg 

ro< teismo padėtis paskelbta. Toliau pranešama, kad Smetona į 
stojo naujosios valdžios priešakyje ir kad jį remia armija. '‘ 3 

--------------------- _ Av

LONDON, gruodžio 17. — Tarp prieštaraujančių žinių iš 
Lietuvos viena skelbia, kad visą valdžią į savo rankas Lietu-/ * 

voj paėmė majoras Plechavičius, buvęs caro armijoj kariniu- ‘ y 
kas. Naujoji valdžia išleidus tokį įsakymą: “Užsilaikykite 
miai. Pildykite Įsakymus tik naujai įsikūrusios vyriausybės.“

Iš Rvgcs pranešama, kad šiandie ryte majoras Plekavičius J 
inėjo Seiman su kareivių būriu ir paskelbė, kad Seimas 
leidžiamas. Tuo pat kartu suareštavo Seimo pirmininką ir ki- 
tus Seimo valdybos narius. Paskelbė Seimo nariams, kadar-1 
rnija paėmė valdžią į savo rankas. Kartu armija užėmė gele-v 
žinkelius, paštą, Emisijos banką ir kitas valdiškas įstaigas. •

Kitose telegramose skelbiama, kad pulk. Grigaliūnas-GJb- 
va.ckis buvo senosios valdžios suareštuotas ir įkalintas. Maiš- ■ 
tui kilus majoras Plekavičius pulk. Grigaliūną-Glovackį paliuo- b 
savęs iš kalėjimo ir abu kartu vadovavę sukilusiai armijai Dar į 
pranešama, kad kaikurios armijos dalys neprisidėjusios prie / : 
sukilomo ir sukilėliams pasiuntusios ultimatumą. Jei ne paliksią- 
senosios valdžios, tai Kaune nuo žaliojo Kalno prasidėsiąs vei-u I 

kimas prieš sukilėlius. Iš Varšuvos pranešama, būk ant Žalib- • | 
jo Kalno jau Įvykę susirėmimų. Šiauliuose ir Panevėžyje suki
lę komunistai.

Telegramoj iš Paryžiaus skelbiama, kad sukilimas 1 
tuvoj visiškai pavyko ir naujoji vyriausybė turinti pilną k 
trolę.

Telegramoj iš Berlino pranešama, kad premjeras Slei 
čius esąs suareštuotas. Visi rubežiai esą uždaryti ir prai 
mai cenzūruojami, šitą žinią paskelbė Lietuvos konsulas 
raliaučiuje.

Lietuvos atstovybė Berline negalėjo papildyti žinių, gašlią 
nuo konsulo iš Karaliaučiaus, bet sakė, kad sukilimas pilĖM 
pavyko ir atliktas be kraujo. -43h:

Toliau telegramoj iŠ Berlino sakoma, kad atsižvelgiaiO 
Smetonos griežtą anti lenkišką nusistatymą, galima spėti, 
jo pirmas žygis bus pulti Vilnių. Naujosios valdžios 
to laukiama ir jis būsiąs paskelbtas bile valandą.

Kitoj telegramoj iš Berlino skelbiama, kad SleževičttdS 
valdžia, buvo suareštavus ir į kalėjimą uždarius Smetoną, 
kaltino prie maišto kurstymo. Tada kilo Kaune smarkią 
agitacija prieš valdžią ir reikalauta paskelbti diktatūrą.. 1 
valdžia persigando ir paleido iš kalėjimo Smetoną*• Smek 
įkalinimas buvo padarytas prieš kelias dienas prie* nevoti*

Kitos telegramos iŠ Varšuvos skelbia, kad Lenkija imi i 
rinti savo kariuomenę Lietuvos parubežiuose.

Dar skalbiama, būk esąs paskelbtas Lietuvoj genąi 
streikas.

v

t ;

Šiauliuose ir Panevėžyje suki*
• ■ — • 1 

t -Ta • ■-<

•v-

LONDON, gruodžio 18.—Lie
tuvos čionykštė atstovybė ga
vo pranešimą iš Kauno apie tai, 
kad Lietuvos valdžios krizis 
praėjo. Pranešime sakoma, 
kad prezidentas Grinius leistas 
eiti savo pareigas. Jis priėmė 
premiero Sleževičiaus ministe- 
rių kabineto rezignaciją. Pre
zidentas Grinius pakvietė prof. 
Voldemarą į ministerius pirmi
ninkus ir kartu būti užsienio 
reikalų ministeriu. Tarpe nau
jųjų ministeriu paskirtas pulk. 
Merkys apsaugos ministeriu, o 
Dr. Karvelis finansų ministe
riu. ą-

1 x-
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cijon. Liaudininkai ir 
ldemokrątųį, r phsukp 
mažumų, brangia kaį- 
ūsų valst^iek'šąškčliton 
irkdąmį jų liaieus .iv

-Nauja^kioūeosios Ariogalos bažnyčios planas.
- n u ". 1' ‘ 1 \

Atsišaukimas

>f6-»

tais.
iie/fctarikl

Jjįįeį lį naįJjįjLietuvos len- 
aiiimą, 
aus privalo,
Įąįd as ir vaizdž 
jįetitaįįr tantos^niKi

kad. pagaliau, rie,

W°

"i ‘ -10

•'llP/i

tiioi ^udarydiuni vadinamąją 
“ti d'osioss demoktatįjos*' 
riafeybęs

brangiausia kaina.-! kaip 
dafyiir matyti, buto perkami 
lenkti baisai, lies; “tikrosios 
dedio k ra t i j os ” v v r i a usy be i 
pradėjus mokėti išduotus 
* ' t •• ' k l • t S » : t ų •_ > i

; lenkams “veksęhuk, nau 
. turime nepriklausomoje Lie- 

J-. tuvoje naujai isfcif/tų 60 le>t-
1 I

į kišką ni(^{f(klų, su necenziio- 
| tariį.daugiįthdje. kaip girdė- 
; ti, -mokytojai^ ir prie švieti- 
| nKU Ministerijos lenkų nu>- 
j kyKLoj^š refėrėntą. kuris uo- 

liaiiėiią j>arot^įr^igas. .; .
Tqę^ smųiroporc’ingas len- 

kų-gĮiĄntb^ę^dičiui lenkiš’- 
lį.. klijų iiiokyldų’steigimas yra 
B"priįšipgašs. yeiklamiems jšta- 

tynįarbs ir dupibr dtdęįį smū
gi gį lietuvių- tąuiiųiain l/tgimi- 

Mat,, Lep&Įi, jūgą nrgių 
lėdąini pavergti mūsų kraš- 

ii .
^stengiasi bent per mokyki 
s Išauklėti i 'kuo didžiausį

j'-’ lUUi.
.K*

fa to.
r la
c - sk|į|čių. palankių Lietu;- 
t y ■‘pSiečhi/-ka<l vitftui gra- 

ieną 'tiems .tariartjeiųs 
airis” g^I-sukilus būtų

F, 
r
BE

■ <
pr$gt>sz rfr p i i sudski iii 1 i ka nis 
at

r ii* 
kuft vra 
trūkimas.

Visai ką kita nfatpnie .0- 
kujniotoje t J (luvoje —Jiknj 
lietuviu gyvenamame krašte. 
Teią uždarinėjamos bet pri
valios pačiu lietuviu pinigais 
išlaikomos lietuviuos ną»- 

)S. 'J atsitikimų,
ka^Į ja^Įttčjair lietuvių mo
kyklų nų^tijai, kaip neišti- 
kitai lenkafus. buvo išvelka- 
mijiet iš rūbų ir viemmirški- 
niOT metami Į šaltus kalėji
mus, kur jiems duodama val
gy paplovos mio išplautų 
indų, kalėjimo sargų vadi
namos “lietuviška buizą.”

&hi faktų akivaizdoje li('- 
tuviji visuomenė vienu balsių 
t urr ftoSmef kli ši toki rr “ t i k- 

; foSlosdemokratijos” vyri a u- 
sybės politiką lenkų mokyk
lų atžvilgiu ir reikalauti, 
kad vyriausyln; liautųsi len-

i gelbėti savo tautiečių 
avartoti Liublino uniją, 

vra didžiausias lenkų <i- • • • t •.
S *\ f>

?/'
L

P>

navičius) tarpe. Reikia i^ia- 
Ą\5ti; ksall itišiąm lietuvių 
tautiškam judėjimui pradžią 
turi paMarvti' Lietuvos Uni- 
nu siteto studentui. Univer
sitete turime nemaža, ir iš 
(Vilniau^) krašto studentų, 
atskiltų nuo savo mylinių tė- 
wlių. brolių ir sesučių, turi
me skaitlingas tautiškai*nu
sistačiusiu studentų -organi- 
zacijas (Iteitminkai: tauti-. 
įlinkai). -fa*
’ JbddiUiė.' ’rii 'riinkiąijąi tė
vynei valandą ėjai gintį-jos 
nuo pl iušų, Tu šiandien turi 
teisės;tarti tiesos-žodi tętv- 
nės Jėnkintojdms'ir’padėtiH’i- 
fcų pastangų, kad taut.i^oji 
lietuvių visuomėpe jiddarytų 
galą Lietuvos lenkininiui. 
liju io galutinis siekimas su
griauti ir pačią Lietuvos pe- 
priklausomv1m‘j ; *. ū

PROTESTO BALSAS IŠ VkL- 
1 Nikus KltAšTOLAią. 
‘ VOSIOS DALIES ri

>

. t k^ki:ų-į(Įrųiėu,2l.
d..- mes.- Pivašiūnų ival-> 
sčiaus. Alytaus apskr., įgy- 
ventopiii susirinkę jPivąšiū- 
nnhse kelių šimtų skaičiuje, 
Karstėme - rūpimifs-mums 
mūsų Valstybės ir tauto^rei- 
lalus. Apsvarstę^aiuKune 
mūsų Seime daugumą • ir 
mūsų Ay’riausybę einant 
<lai*lingais keliais. Gegužės 
mėnesi-dąugelis iš mūsų ūki- 
-ūiukn balsavo už valstiečius

i a u <11 ffibfcuš M*>( >c. dem <>kr a - 
uš, nes jųntstovai mitinguo

se ir susirinkimuose visur ža
dėjo mums pagerintų ekono
minį padėjimą krašte, pa
kelti žemės kultūrą ir bend
rai švietimą žmonių tarpe-ir. 
neiti prieš Bažnyčios ir tiky
boj reikalus. Išrinktųjų Sei
mo atstovu pažadai liko ta
čiau tik tušti žodžiai, o jų ir 
jų pastatytos vyriausybės 
darbai parodė gyvenime vi
sai ką kita.
r AI(*s matome, kad mūsų c- 

*■ 

koiiominis padėjimas neina 
įjoryn, o gal dar blogyn: ką 
ūkminkai turi parduoti, tai

■ ‘pigii: ko ūkininkams reikia 
pirkti, tai brangu.

Mūsų valsčiuje.

uirsų, priieš dvejus i 
)uvo atstatytai lįfio moHjdB- 
avimd ir paties teismd į>ri- 
mažintas, kaip netinkiinąs; 
uo tarpu mūsų pačių riifs- 
fu’lje .A-TTkjĮaigųiįų. nUžl&Įą 
mokytojų, kurie prašė ta ne
gavo mokytojo vietos. , ;

Mūsii Bažnyčios.ir.iįkybos 
iriausieji sargai ii- mokyto-' 
ai yra mūsų vyskųpai, tuoj 
arpu mūsų Seimo pastatytai, 
i vyriausyliė nenori pripa

žinti mūšų ,yyskupų ir tuo 
lačiu užgauna mus. kaip ti
kinčiuosius katalikus.
. Mūsų valstybe yra - Laisva, 
demokratinė Respublika; 
uo tarpu mes girdime, kaip 

bolšerikai organizuojasi mū
sų miestuose, dai;o priešvalsr 
tybinius susirinkimus,. Įnirš
to nesusipratusius .darbinin- 
<uk, o mūšų Vyriausybė ne
užkerta kelio tam žalingam 
darbui.

Todėl mes reikalaujame iš 
mūsų Seimo daugiimo ir jo 
pastatytomis wriausybės:''

L Stiprinti mūsų valstybės 
ir tautos pamatus, steigiant 
daugiau Vilniaus krašte, ne
toli lenkų demarkacijos lini
jos, liet u rišką, o no lenkiš
kų mokyklų, atšaukiant ne
tikusius ir necenzuotus. mo
kytojus: o jų vieton skiriant 
dorus ir mokslą išėjusius mo
kytojus; *”

2) neleisti lenkams steigti 
lenkiškų mokyklų ten. kur y- 
ra lietuviškos;

3) Uždaryti Pivašiūnuose 
lenkų “Pocliodnios” mokyk
lą, nes tame rajone jau yra 
kųikų mokykla Einoronyse;

4) Atidalyti Pivašiūnų 
mokykloje lietuviams antrą^ 
jį komplektą •- J

5) Taikinti lenkų mokyk
loms visus pradžios mokyk
los reikalavimus ir neduoti 
jiems privilegijų;

6) Pripažinti visus mūsų 
vyskiųnis ii^dyu>ti jiems prie
monių, reikalingų Bažnyčiai 
valdyti:

7) Užkirsti k(dią mūsų 
bolševikams, neduodant 
jiems organizuotis, daryti su
si rinkimus ir platinti savo iš
tvirkimą;

8) surasti naujų rinkų, kur 
ūkininkai galėti; brangiau 
parduoti savo produktus:

9) Sudaryti vyriausybę iš 
tautiškai nusistačiusią jų lie
tuvių. kurie daugiau įtaisytą 
lietuvių, o ne lenini ir bolše
vikų reikalų.

, Šį mūsų protestą pasirašy
ti ir spaudoje paskelbti Įga
liojamo (Seka parašai).

e =■

»

Moterų’ ’ Są-gos1 Cliicagos 
Apskritys savo susirinkime, 
Iapkr. 28 <Į, turėdamas onie- 
Ay, kad ŠŠ. Kazimiero Šeše
tų Kongr. narės išvykusius. į 
Lietuvų dirbti kilnų švietimo 
darbą, t griežtai protestuoja 
prieš &v. Min. Čepinskio pa
sikėsinimą prašalinti vsesęrį 
Margarietą. iš “ Saules T pro
gimnazijos direktorė/A’ietos 
vien dėlto, kad ji a$ii 
te. -

S. Šapalienė,
Vice-Pirmininkė.

B. Abrom&itė,
Sus-mo Raštininkė 

r ,, buW

* ARIOGALA^ Kėdainių a p. 
Kiek Lietuva vra nukentėju- 
si nuo Didžiojo Karo šmėk
los, yra žinęnia už jūrų-ma- 
rių.

Štai, kad ir Ariogala, kur 
pačiame miestelyje prieš ka
rą buvo apie keturis tūkstan
čius gyventojų, nuo karo vos 
trys šeimynos liko nesudegu
sios.

Gyventojai ir po šiai die
nai tebevargsta. Ir duonos 
kąsni kartais reikia sumažin
ti, kad pasistatyti nors šio
kią tokią grįčiutę. Kitas 
apart grįčutės ir birago nie
ko nebeturi.

Karas neapleido ir Ario
galos bažnyčios — pavertė ją 
pelenais, visiems beraudant/

Dabar iš pelenų naujai at
statomoje Lietuvoje visur ei
na gvvas atstatvmo darbas.

Katalikams skaudu ir yra 
kruvinas reikalas atstatyti 
sunaikinta'Ariogalos bažme- 
čia. Tuo tikslu jau pradėtas 
darbas: šią vasarą išmūryta 
bažnyčios fundamentas 636 
kub. metrui, plytos degamos, 
kiti darbai priruošiami. Bet 
taip karo įsunaikinti, esame 
suvargę ir silpni, kad pri
versti esame šauktis paramos 
plačios visuomenes.
. Sulig sudaryto plano Ario

galos mūro bažnyčia kainuos 
apie trisdešimtis tūkstančių 
dolerių, neskaitant, parapi
jos t riūso. >>.*

Bažnyčios statymo darbas 
f undatoriaįus paskirstytas 
nuo kub. sieksnio. Kas už /

j
į,

kiauri mūsų piliečiui.
Dabar yra geni proga mū- 

k 81^visuomenei tarti savo žo- 
Sis, kada lietuviškosios gru- 

: pės Seilium Įnešė p. Miiiiste- 
; Tiėi 'PiriTlininkui iitfcrpela- 

|ciįj$ deULietuVo's piliečiu len 
idtritno per Kvietinio Minis- 

4&iją. Jvigit visuomene tuu! 
spĮJ’biu mūsų tautiH reikalu 
DH^itartk tai socialistai su 

’-njažumomis »Semie lengva 
žirdžia tą interp(Jaęij<i rat- 
meJČAfba, išklausę jos. p;isi 
tyčį°da n i i. i s I i (4 u vi yj auti n i i.i 
tatbsniii. užgitš vvriausylM's 

; politiką. Lietuviškos orga- 
mž^čijbs f uojau tuiftį įtžpi] 
ti f>rptėsVMs SeŲuą b* vyriau

■; syl)^*, 1 itii^’snilfoše mičMtio- 
se suruošti ’deinoiistracijas

F f 
5

rajone 
“ 1‘ivašiūiiai — Einoronys” 
ligšiol’bnvo dvi pradžios mo
kyklos. Pivašiūnuose lietu
viu su 55-60 mokiniais, vien- 
komplrktinč, ir Einoronyse 
— lenkų su 29 vaikais, šiais 
metais, rudeni. Švietimo Mi- 
■uiAleri^t. užuot ntidariu* Pi~ 
voiiūuiį tieturirį molyjl.lh^ 
iM»fi'u'ji Lomptėkfų. leiddlfh- 
kiį ilriniįiiiai ‘tpiM'frodTTftt** 
tiitjiiirrtff' Pivašiūnuose antrą 
lenkų mokįfkląt j- kurią len
ku agitatoriai ir pati mokyk
la traukia ir vilioja visokiais 
pažadais mažai susipratusiu 
\ įlnięčių lietuvių vaikus. T 
uhisij valsčiaus (linaitiski^. 
mokyki ą Š v ietįiąo Mi n i sf cr i 
įa naskvrv šiais metais mo- 
rytoją Joną Salmitį, kuris 
ijehlri jokio mokslo cenzo, 
nėra baigęs jokių mokytojų

/
<

»

I
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SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS !
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir ' 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterį. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas paoteris. Taip ir pas lietuvius ’ 
turlbųtt , . •. <■ j - ’-r. G[ , o .

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apia savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
ptavaid gąjša&iiliiriti '
tautos vūttefe. J ei taip ifedįfroiiia; taS ____
nustoti kalbėjus apie lietlilnj žiiie^

ptfvaid Wjia^iihiriii SriVb yį ,vi

t rikoj*.; šhj. ųia>I 'jiHobybl iarv žvM“ j
APIB LIETUVIŲ TAUTOB:,ftE3tBSSTtS I 

■.' .? 5?^ IŠLEISTAS ,

LIETUVOS ALBT
- . tr- rvr. *nVeikalas turi 436 puslapių, ii kurių 1 ■■■• »mH'piv«UalUs*-

Ktiua <3.60 J ‘

366 Vest Brosdfray * ' I
• ^-4. • v -.- V

I
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t

♦
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visą kubini sieksni apmoka, 
bažnyčios knygon užrašomas 
pilnu fundatorių nariu. Dau
giau įnešusicji, dvigubu, tri
gubu skaitosi fundatorium. 
Kub. sieksnis kainuoja aš,-; 
tuoiiipliką dolerių.

Taigi nuo geraširdžių au
kotojų skaičiaus priklausys 
ir bažnyčios fundatorių skai
čius.

Be dlM'jO dabai- visur’ jau
čiasi reikalingų pinigų stoka, 
bet daug ir nereikalaujama 
nuo geraširdžių aukotojų; 
jei aukotojai neatsisakys su
lig išgalėmis- aukoti gyvam 
reikalui, bažnyčia netrukus 
pasieks savo dukšttnno. 1

Todėl klabindaini ~ į gera- 
dArinjautriaS M /širdis, labai 
trokštame, kad Jus Broliai-* 
Amerikiečiai, ši kilnų sušel
pi mo reikalą taip kalstai į- 
sidėtumėt sau į Širdis, kaip 
didžiai svarbus ir reikalingas 
yra jis mums, padegėliams.

Šie gi Dievo namai savo 
geradariams atsimokės savo 
maldomis, kaip paprastai es
ti, už gyvus ir mirusius fun
datorius.

Be to dar, kas prie dides
nės aukok prisius savo foto
grafiją, to paveikslas bus pa
talpintas garbingoje vietoje 
neišdildomai aukos atmin- V’ • •ciai.

•Jei kas Gerbiamųjų ir ne- 
giyžtų .tėvynėn-Lietuvon, tai 
Jūsų aukos neliks be žinios 
pas Dievą ir žmones. Tš kiek
vienos gautos bažnyčiai au
kos bus išduota asmeniška at
skaita.

Aukas prašome siųsti dole
riais. nes taip prisieina ap
mokėti.

Už teikiamąsias aukas iš 
kalno siunčiama kuoširdin- 
giausia padėka.

Pašalpas malonėkite siųsti 
Ariogalos bažnyčios vardu: 
Lietuva. Ariogala, Kėdainių 
ąpskr.. Ariogalos stafomajai 
bažnyčia i t
4

, ?'Huankštą pagarba, 1 ; 1 •

1 'Ariogalos Bažnyčion

Kleb. Kunt AV S i mana vičraSj

Martymtn' S^hoška, 
AnlaUan Sirmdru, 

Jonas Žiikaitis.
,, .li.far, ;;

A L. R. Katalikių Moterų 
Sąjungos Cliicagos Apskri
tys, atstovaująs 10 kuopų su 
1000 narių savo suvažiavi
me, lapkr. 28 d., Aušros Var
tų parapijos svetainėje, iš
klausęs valdybos pranešimo 
apie Lietuvos social-laisva- 
maniškos valdžios žygius 
prieš Liet. Katalikių Moterų 
Draugijos įsteigtas Mergai
čių Ūkio, mokyklas pareiš
kia :

. tas, negalėdamos tiesioginiai 
prisidėti piję .darbo kuriant 
laisvą ir nėpriklausomą’ Lie
tuvos valstybę ir dedant pa
stangų jos šviesiai ateičiai,. 
visais galiinąis būdais,, dau- 
gausia aukomis, rėmė tuos 
lietuvių tėvynėje pasiryži
mus.

* I I •

2. M. S. Chicagos Apskri
tys, visiškai pritardamas L. 
K. Mot. Or-jos darbams ir 

astaiigoms palaikyti įkur- 
sias Mergaičių Ūkio mo

kyklas, kurios taip reikalin
gos yra mūsų kraštui, nes jos 
davė ir žada duoti tamsiam, 
kaimui šviesių ir išmokslin
tų namų ūkiui vesti mergai
čių, kad tuo būdu mūs tauta 
pasivytų kultūringas vaka
rų Europos tautas.

; Todėl griežtai protestuoja 
prieš dabartinės valdžios nu
sistatymą — atimti toms mo
kykloms valstybinę pašelpą 
ir tą nusistatymą visu smar
kumu pasmerkia.

Rezoliuciją patalpinti-Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių 
spaudoje.

S'. Salidlienė,
Apskričio Vice-Pirm.

B. Abromaitč, 
Susirinkimo Rašt. ■

11. Nausėdienė, 
Komisijos nare.

• i

Į

i

| JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI | 
į PAMIRŠTŲ ŲIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, | 
| . . . ' TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
I > . GRAŽIAUSI vaikų laikraštį
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“Bedievių laikraiMuo& datf- 

giaa yra saltateisinimai nekuria 
Taip, daugiau žinių pataikau* jaučių- vien tik tanesniems

K . A. * ■ -

a

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, j! 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš- < 
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir l; 
pramogėles. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai v 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams p 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 1! 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- \ • 
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis. ;;

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. r
'!•

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke p
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“DARBININKĄ” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 
VIETOSE!

KUN. J. BAKSYS
46 Congrtes Avenue Waterbury, Conn.

* *■ .*

KUN. G. M. ČtSNA
2521 Chicago Avenue Sioux City, Iowa

J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Store Athol, Massacbusetts

• .

37 Hartford AvenueV. GILEVIČIUSN«w Britam, Conn.
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i <. a '* ri, o * • f J
<190 Vea Bures Street Newark, Hew Jersey , |

T v JOHN RAGALIAUSKAS5 AetnaStreet
L.

HW tartimi Avenue
-’^-į ':■

woroMter, Mm*.
• . ■’

ŠIRVAITIS
Detroit, tfioNfia

^A. VKTOIOT ...
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ČEKOSLOVAKIJA
Išpažinties paslaptis ir ce

lių teismas. T. Otto Orlovs- 
ky, Kremnicos pranciškonų 
vyresnysis, per Velykas gy- ’ 
veno Bad Stuonya, kame 
klausė išpažineių.Vienas mo- ' 
kinys apskundė ji vvriausy- i 
bei, būk jis sakęs kad saka
lų sąjunga esanti priešinga 
katalikams. Teismas nuteisė 
pranciškonų vyresnįjį 9 die- 
nomis kalėjimo. Pranciško
nas tuoj pradėjo bausmę. 
Teismo nusprendimas sukėlė 
visli dėmesį, kadangi čekų 
teismas neturėjo teisės įžeis
ti išpažinties paslapties. 
Teismo istorija dar nežino 
tokio atsitikmo, kad išpažin
ties paslaptis nebūtų pagerb
ta. Tuo tarpu čekij ir jugo
slavų sakalų sąjungų antire- 
ligiškumas taip jau visiems 
žinomas.

Kada bus grąžinti sekves
truoti bažnytiniai turtai? 
“Ludova Politika” praneša, 
kad viešoji nuomonė Slova
kijoj esanti labai įtempta, 
kadangi valstybinė katalikų 
bažnytinių turtų direkcija 
jau keleli metai neduoda jo
kios savo veikimo apyskai
tos. Plinta baisūs gandai, 
kaip i direkcija šeimininka
vusi bažnytiniais turtais. 
Prie direkcijos yra 15 valdi
ninkų, kurių užlaikymas į 
metus kainuoja 600,000 čeki} 
kronų. Tuo tarpu apaštalįš- 
ITAsis Tymovo administrato
rius, kuriam teisėtai priklau-. 
so tie turtai, Mgr. Dr. Jan- 
tauš yra priverstas vaikščio
ti menkais rūbais, seminaris
tai turi badauti; ne geriau 
yra ir katalikų prieglaudų 
vaikams. T visus puolimus 
atsakydama direkcija pa
skelbė, kad ji veikiai likvi
duosiantis, nes prie to jau 
prisiruošusi. Slovakijos ka
talikai nekantriai laukia į- 
vvkdymo kartojamų pažadų 
— sugrąžinimo bažnytinių 
turtų jų savininkui apašta
liškam Tymovo administra
toriui, ir kariu bijomasi, kad 
valstybė tų turtų nepasisa
vintų.
į Kunigų trūkumas. Dėka 
smarkių valdžios palaikomų 
ir remiamų antibažnytinių 
agitacijų ir visokiais būdais 
plečiamo husitizmo, čekų ku- 
digų prieauglis taip sumažė
jo, kad net čekai 
tautininkai yra 
skirti parapijoms 
vokiečius (tautos 
mus). Priešingai, Čekijos 
vokiečių tarpe vis daugiau 
randasi pašauktųjų kunigys
tėn. Šie pastaraisiais metais 
surinko septynis milijonus 
čekų kronų ir pastatė Fau- 
dentale (Silezijoj) Olmutze- 
rio arkivyskupijai vokiečių 
seminariją, ši seminarija jau 
pradėjo darbą su 270 semina
ristų.

Kunigų trūkumas toks di
delis, kad, kaip praneša 
“Česke Slovo,” daugelis Ro
mos katalikiškosios dvasiški- 
jos mano daugelį Čekoslova
kijos parapijų aprūpinti ku- 

į nigaia iš Lenkijos. Laikraš
tis prieš tai protestuoja.

VENGRIJA
Visiems Amerikos lietu

viams gerai yra žinomos se
serys vienuolės Kazimiėrie- 
tės ir Pyanciškietės, ir ją 
dideli nuopelnai apšvietos ir 
auklėj imo; srityj parapinėse 
mokyklose. Bet mažai kam 
yra žinomos Gerb. Tėvo Al- 
ponso, nenuilstamu „ triūsu, 
įsteigtas naujau ^efcei’ą vie
nuolynas vardu: ^Netpriin- 
gos Jėzaus Nukryžiuoto Se
serys,” Elmhurst, Pa. (prie 
Scranton, Pa.). Daugelis, 
regis, mano jog Neturtingos 
Jėzaus Nukryž. Seserys ap- 
švietai nesidarbuos. Tokia 
nuomonė yra klaidinga.

Seserų dauguma via jau
nos lietuvaitės čia gimusios. 
Išviso seserų yra 23. Dauge
lis jų mokslus yra ėjusios 
H igh.Sehool ’ėse. Priegtam 
uoliai nuolat mokosi ir jas la
vina prityrusios vienuolės 
pedagogės iš vokiečių vienuo
lyno. Naujas vienuolynas 
pažangą padarė labai gražią. 
Turėjau laimės atsilankyti 
Cambridge, Mass., Didžiai 
Gerb. Klebono Kun. F. Juš- 
kaičio šiemet įsteigtoj para
pinėj mokykloj, kurioj mo
kytoj au j a Neturt ingos Je- 
zaus Nukryžiuoto Seserys 
ir pamatyti jų pedagoginius 
gabumus. Čia mokina 4 se- 

I servs. Vaikučių mokykloj 
lyra 152. Apari pirmo sky- 
įriaus (grade), vaikai ir mer-

Nukryžiuoto Jėzaus

Perdidelių pavapijų skirs- • 
tymas. Dar viešpataujant 
proletariato diktatūrai, pra
dėta Budapešte skirstyti di- 1 
džiules parapijas, kad sielų 
ganytojai galėtų įeiti į arti
mesnius santykius su savo ti
kinčiaisiais. Suorganizuota 
18 naujų parapijų, kurios sa
vo darbą pradėjo kukliose 
koplytėlėse. Nuo to laiko-’jau 
daugelis tii parapijų pasista
tė gražias parapijų bažny
čias. Rugsėjo mėn. gale ar
kivyskupas kardinolas Jonas 
Csernoch pašventino IX aps
krities Šv. Kryžiaus parapi
jos varpus ir vėliavą. Savo 
kalboj jis priminė, kad bū
damas Amerikoj jis pastebė-| 
jo tenykštės Vengrijos -pa
girtiną pasiaukavimąl Dau
gelis jų bažnyčiii galėtų būti 
ir tikrosios Vengrijos sosti
nės pažiba. “Ir mes turime 
pas save įvesti misijonierių 
metodus: įbedę kurioje nors 
vietoje kryžių, turime saky
ti: “Čia bus bažnyčia, ten j 
mokykla. Ir meilės ir tvir
tos valios turėsime, tai mūsų 
gražiausius planus tuoj galė
sime įvykdyti.”

Laiko žymė. Berlyno žy
das Dr. med. Julian Marcuse 
ima tiesiog skelbti mūsų mo
terims masinį žudymą. Jis 
nurodo tautų politiniame 
svarstyme gimimų suvaržy-|gaįfės priimti iš įvairių vie- 
mą visai atvirai kaipo kul-kų mokyklų. Kaipo tokius 
tūros faktorių; jis primygti- yra pradžioje nelengva švies- 
nai siūlo dirbtiną tautos žu- ti ir auklėti katalikiškų prin- 
dvmą. Prieš karą jo pirmta- cįpų pagrindais. Gabios se- 
kąs buvo ugi gydytojas iriserys-mokvtojos bemaž į du 
Reichstago narys Dr. Moses. menesiu jau tinkamai juos į 
Nors buvo žinoma, kacl jis vėžes nustatė. Visoj mokyk- 
skelbė darbininkų žmonoms hoj tvarka pavyzdinga.Moks- 
neštumo streiką ir veik vi- lo srityj žengia pirmyn visu 
suose darbininkų kampuose I smarkumu; vaikai ir mergai- 
jo įsakymu buvo dalinami |tės gražiai jau gieda įvairias 
tam tikri milteliai, bet vy
riausybė neįsikišo. nusidavė 
nežinanti.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems gerų raštų mėgė 
lams įsigyti dvi geras knygas: pirmą ” 
intrą tomą

APMĄSTYMAI
visiems metams ir šventėms 

Dydis 5X7% colio, oalllata kietais ap 
larais, po 500 suvlrSum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai 
ypač dievotiem imoačm. Kaina abiejų 
romtj 13.00. Išpfrklte pašte “Money 
Order” ir siuskite:

* ‘Darbininkas"
<68 W. Broadvray, So. Boston. Kasa

vyskupai 
priversti 
kunigus 

nokeneia-

---------------------- |>eserys 
apart Cambridge dat moky
tojauja Evmont, Pa. įparapi- 

nėj mokykloj. Per labi mo
kykla? 5 liaujas vientiolynas 
jau šviečia ir auklėja apie 
250 mažulėliu. Graži pra
džia. Dieve padėk pasekmin
gai darbuotis taip prakilnioj 
dirvoj. Kiekvienas rimtai 
įtinstantis žmįb^is žino ir su
pranta jog lietuvių parapijų 
gyvavimas ir ateitis bemaž 
išimtinai priklausQjpin lietu-

vią parapįnią mokyklų. Pa- “Gamta tegali džiaugtis 
rapinės mokyklos yra . tarsi 
cementas traukiantis Ameri
kos lietuvių jaunimą prie 
bažnyčios ir tautybės*.

Kun. J. Koncevičius
Generalis Konsulatus yra gavęs iš 

Adomo Peleckio. gyvenančio Lietuvoj, 
prašymą rūpintis jo mirusio sunitus Izi
doriaus Veleckio palikimais. Ih-ašyme 
žymimu, jog velionis visą laikij gyve
nęs ir miręs Bostone arba jo apylinkė
se. 'Vienok t<> fakto iki šiol pntikrinh- 
nepavyko.

■ Tat. jeigu kas iš šio atsišaukimo 
skaitytojų velioni pažino arba ką nors 
apie jo palikimus pranešti gali, tai 
prašoma atsiliepti sekančiu adresu:

LITHUANIAN t’ONSCI.ATE GEN-
ERAL, 15 Bark Row. Netv Vork.

, Ęašo ISABELLE KAY
ŠEIMININKĖMS kelrodis

lietuvė. šelmfūinloB Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui' Jos Žinojimo atlikįnėjant pareigas kaipo šelmin 
kš ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rte bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

tokie' žĮhonėą, kurhj ši 
ra sukaisti.” (E. Tur)

}

giesmes ir dainas; daugelis 
jų jau skaito ir rašo lietuvių 
kalbų; tikybos dalykuose ir
gi padarė didelę pažangą. Vi
sus kitus dalykus, anglų kal
boj, išmoksta net daug ge
riau negu viešose mokyklose 
(Public Sehool) valdžios nu
statyta programa. Seserų 
tarpe yra nepaprastai gabių 
piešėjų; man teko matyti 
klasės lentoj nupieštus gra
ižius vaizdus; kasdiepa pie
šiama nauji dalykai, tas su
daro didelio vaikams įdomu
mo. Dvi seserys — gabios 
muzikės, norintiems duoda 

|muzikos ir 'damų pamokas.

Virimo Receptas
Nėra geresnio pasismaginimo lietin

ga diena kaip žaislai virtuvėje. Nektt- 
rie mano, kati drėgno dieną saldainiai 
negalima "eri padaryt. Jei tik virsi jas 
.inkamaiti karštyje, jos vis Ims geros 
kad ir lietingą dieną. Yra saldainių, 
kurios turi tikrą sveikatos vertvlię. Vie
nas iš svarbiausiu šaltmėčių (jiepper- 
’nint) naudojimų yra saldainėse imsko- 
niniinui. Sekantis saldainių receptas 
parodys kaip padaryt vienų iš Įtopulia- 
riškiausin ir skaniu saldainių kokiu tik 
kada va liet.

S M ETON1NIAI š A LTM RC11.
• ICMUl.Al

1-t rečitalis puoduko evrųioniiPd pieno 
.‘D/. šauktšų vandens
2 puodukai rupaus ctikratis 
1-aštnntdalis šaukštuko tartar 

tonos
2 lašai šaltmėčių aliejaus.

Sudėk tris pirmus thtt.lykHS ir- virk 
lėtai i>e maišymo iki susidarys minkš
tas klerkas kada jdėsi šmotuką į šaltą 
vandenį. Atvėsink iki drungnumo, pas
kui sudėk šaltmėtes ir tartar smetoną 
(cream tartar). plak iki pasidarys 
smetona ir tada greitai kabyk ir 
šaukštuku ant taukuotų Nešintų.

Virtuvės Reikaluose
Skarulis išgręžtas šaltame vandeny

je, ajalėtas aplink hlešinę. kurioje ran
dasi karštas pyragas arba pudingas, pa- 
gelltės jį išimt iš Nešinės labai lengvai.

Naujų bulvių lupynas lengvai galima 
nulupt trinant jas su rupiu skaruliu, 
kuris turi būt tisai šlapias.

1

Užlaikymui pečio švariai, valyk jį1 
kolei dar karštas, mitrinant taukus su 
laikraščiu. Maliavojamas šepetis pečiui 
valyt yra geriau negu skarulis, kadan
gi šepečiu gali pasiekt visas duobukes.

Nevartokit rankšluoščių nuėmimui 
nito Įtečinus karštų uždangalų. Naudo- 
kit geležines rankenas, kurios kainuo
ja tik Įtenki centai.

dek
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Naminiai Pasigelbėjimai
Karkliniai krėslai kada susitepa, rei

kia šcĮiečiu nutrini visas dulkes ir pas
kui innnazgot druska ir vandeniu ir 
leisi išdžiūt

Sukietinimui alaukų šeĮiečiu šeriu po 
,ių išmazgojimo. Įiainerk šerius i nienij 
ir tegul visai išdžiūsta.

Guminio medžio (rublier plaut) lapu 
žiliėjimas labai Įiagerėja. kada dapili 
sykį į mėnesį prie šaknų šaukštukų sal
daus aliejaus tsweet oill.

Grožės Patarimai
Bile kokios karštos maudynės regu

liariai imamos pagelbės numažini rie
bumą. Ix»ngvinusis būdas išsimaudymui 
su epsom druskomis yra supylus du sva
ru tų druskų į vandeni, vandenį tubint 
liek karštą kiek galima pakęst. Gulėk 
kubile nuo iki 30 miniitų. paskui 
plaksuok iMlą iki nudžius. Mankštyma- 
:d. tinkami valgiai, ir tokios maudynės 
prašalino daugybei moterų po 10 svarų 
perviršiaus tankų. Buk labai atsargi 
kokius inedikalius preparatus naudoji 
riebumo sumažinimui. Daugelis tų vais
tų turi palinkimo padvigubint širdies 
veikmę ir smarkiau plakt. Naturališki 
butini prašalinimui riebumo yra sau
giausi. Nekurie žmonės, ar jie valgo ar 
ne. jie vis ims riebus. IVotingas valgis 
ir viršuje paminėtos maudynės niekad 
sveikatai nepakenks.

Ypatiška Sveikata
Kaipo vaistas nuo šalčio, mažai kas 

yra geresnio kaip lemono skystimas ir 
cukrus. Mažai tų nerų kurie dauginu
sia mus vargina gali išsilaikyt prieš le- 
mono sultį. Jeigu po buvimo dulkėtoj 
gatvėj, arba su nešvariais žmonėmis ’ 
kokių tarpe kartais atsiduriam, parė
ję atsipjautume šmotuką lemono. Iš
trintame juo burną, ir išplautume ger
klę su lemono sultimis, daug negerovių, / 
kurios mus užpuola butų prašalintos. Į 
Namuose visada reikia turėt nors pusę, 
tuzino lemonų (citrinų) greitam reikti-1 
lui. |i

Jėzus Kristus Išganytojas
Prirengė LAMBERTAS

“Būkite drąsūs ir nebijokite; štai jūsų Dievas darys kerštą 
ir atsilyginimą; pats Dievas ateis ir išgelbės jus.

“Tuomet atsivers akląją akys ir kurtinių ausys bus at
kimštos.

“Tuomet raišas šokinės kaip briedis, ir nebylią liežuvis bus 
palaidas.” Iz: 35: 4, 5, 6.

“Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpaties kelią, 
darykite tyrumoje mūsą Dievo takus tiesius.” Iz: 40: 3.

“Esu, aš Viešpats, ir be manęs nėra gelbėtojo." Iz: 43:11.

‘ ‘Aš esu, tik aš pats dildau tavo neteisybes dėl savęs ir ne
beatsiminsiu tavo nuodėmių.” Iz: 43: 25.

“Aš išdildau tavo neteisybes kaip debesį ir tavo nuodėmes 
taip rūką; grįžk pas mane, nes aš atpirkau tave.” Iz: 44i 22.

“Rasokite, dangus, iš aogštybią, ir tegul debesys išUja 
teisųjį, tegul atsiveria žem0 Ir teUUMdo gslbtao>jų> ir tegul Bar* 
ta randasi teisybė.” Iz: 46: 8.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekvienai šeimininkei yra reikalingos nekurtos virtuvės reikmenos Ir 

kiekviena šeimininkė gali jas gaut visai dykai, jei ji pirks Standard ir Cliall- 
onge kondensuotą pieną. Už Jų leibelius duodama brangios premiJOB. Be to 
jtj įtalpa, tnl geriausia pienas ir cukms. Visi grbserial parduoda šios rūšies 
kondensuotą pieną.

—- ..~r -
“Mūsų Atpirkėjas, jo vardas kareivijų Viešpats, Izraelio 

Šventasis.” Iz: 47: 4.

‘ ‘Aš daviau savo kūną mušantiems ir mano skruostus rau
nantiems; aš nenugrįžau savo veido nuo tų, kurie koliojo ir 
spiaudė į mane.” Iz: 50: 6.

. /*

“Tikrai, jis ėmė ant savęs mūsų skausmus ir jis nešė mū
są sopulius, o mes laikėme jį tarsi raupsuotu ir Dievo užgintu 
ir pažemintu. j

s.

. i Jis buvo sužeistas dėl mūsą neteisybių, sudaužytas dėl mū
są kaltybių; plakimas dėl mūsą ramybės puolė ant jojo, ir jp 

• - • ! į 

kaip avys, kiekvienas pasuko į eayo 
i<.

rsndais mes esame
: 1 v ■

“Mes visi 
kelią, o Viešpats uždėjo ant jo visų mūsų neteisybę.

“Jis buvo nes pats norėjo, ir neatvėrė savo bur-
pjauti ir kaip avinėlis nutilzta prieš tą, 
‘ neatviri savo burnos.

noe; kaip avis 
kirs jį kerps, taip Kr

“Jis... paskaitytai ra prasikaltėliais, kad jis nešė daugelio 
nuodėmes ir meldė Vi nusidėjtthu.” Iz: 53: 4,5,6,7,12.

“Ir tu šlnozi,« aš Viešpats, kurs geibiu tave, ir tavo 
atpirkėjas Jokūbo j ' " Iz: 60:16.

“Kupranugarijypotvfais apdengs tave, Madiano ir Efoe

. - -
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. “Kas be pastąngų a1|ie 
kiama^ tas, kai šmėkla, w 
praeina.”1 (Ed. Paulius)-
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Taupykit Leibelius

dėl Brangių Dovanų
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Mūsą Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FALE RIVKR, MASS. 

14—Srd Street. arti Bedford St. 
BRIDGEPORT, CONN. 

105 Congress Street. arti Malu Street 
PROVIDENCE, R. L 

40 Aborn Street. urtl Washlngton 8t
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Teikite Savo Vaikams 
Tinkamą Priežiūrą

Tėvai nepamato kada ją vaikai nedavalgę ir neda- 
penėti, iki jau pervėlu. šiandien daug vaiką to- 

' kioj padėty vien todėl, kad tėvai neduoda atsakan
čio maisto. Pasverkite savo kūdikį reguliariškai 
ir jei jis neauga, tuoj atitaisykite dalykus. Dak
tarai, darydami bandymus, rado kad kondensuo
tas pienas svarbus maistas budavojimui sveikatos 
mokyklos vaiką.

r
Standard ar Challenge Con- 
densed Pieną galite vartoti į- 
vairiai. Pavyzdžiui, košelėse, 
sosuose, pudinguose, keiksuose, 
kepsniuose ir tt. Vaikams duo
kite su koko ar šokoladu, arba 
užtepkite ant duonos ir keiksu- 
kų. Jei jie mėgsta kokį valgį, 
pagardinkite jį su Standard ar 
Challenge Condensed Pienu. 
Vartokite rytais kavoje pusry
čiaujant. Ant ledą visados lai-

• kyk tdesinokę. Pienas nepages 
ir visados tinkamas vartoti

C

DYKAI
Gamintojai šių rūšių kondensuoto pieno sykiu duo
da brangias dovanas už leibelius- Kiekvienas lei- 
belis vertas dovanos. Pavyzdžiui, matote žirkles 
ant paveikslo už 50 kibelių.>->čt dovana jums' 
kamuoja nei cento. Tik taupykite leibelius. Nu
neškite į arčiausią dovanų krautuvę sulyg adresų 
žemiau ir išmainykite ant dovanų.

• e

kupročiai, visi ateis iš Sabos, nešdami auksą ir smilkalus ir 
skelbdami gyrių Viešpačiui.” Iz: 60: 6.

“Dėl Siono aš netylėsiu ir dėl Jeruzalės aš neturėsiu atil
sio, kolei nepasirodys jo teisusis kaip blizgėjimas ir neužsidega 
jo gelbėtojas kaip švyturys.” Iz: 62: 1.

a

“Tu, Viešpatie, mūsų tėvas, mūsų apvaduotojas, tai tavo ; . 
vardas nuo amžių.” Iz: 63:16.

“Aš statau jų tarpe ženklą ir siunčiu iš tų, kurie bus iŠ- .

i * 

f 
/
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gelbėti, pas tautas jūroje, į Afriką, į Lydiją, pas šaudančiai - 
vilyčiomis, į Italiją, ir Graikiją, pas tolimas salas, pas tuos, 
kurie negirdėjo apie mane ir nematė mano garbės.” Iz: 66:19. I

“Kaip gi gražios kalnuose kojos skelbiančiojo ir pasako* 
jan&ojo apie ramybę, to, kurs skelbia gerumą, pasakoja apta ’ 
išgelbėjimą, sako Sionui: Tavo Dievas karaliaus.” Iz: 52: 7.

“Tikrai tu paslėptas Dievas, Izraelis Dievas, Gelbėtojas." J 
Iz. 45:15. 4

Kiekvienas katalikai! turėtą geriau prisirengti prie tv. Ka> . j 

lėdų. Kalėdos tai tikinčiųjų žmonių linksma diena, tv. Jonas .. ,; 
kalba: “Taip Dievas numylėjo pasaulį, jog savo vienatinį stnų ^ 
davė. Sulaukę Kalėdų dienos kiekvienas katalikas savo žMy> 3 
je tarkite Mitas: “Ta esi Kristus, gyvojo Dtevo SttMta”

Pabaiga



Mass.

Pirmutinis Lietuvos prezidentai,' populeriškiauriae Lietuvos veikėjas,
DJUjlMnA > ** s

įstojęs naujai susitvėrusios-Lietuvos vyriausybės priešakyje.

A. Sliesoraitis,
J. Graužinis,

V. Baniulis.

'rOiJ. u, -H

p .

Piią susilaukė mūsų tėvynė, 
į; Amžini jos priešai nepasiso- 
|y<jtinę išlietu krauju kovoje už 
jįmūsų nepriklausomybę vėl 
^ galanda ginklus.

| Bolševikai neikieno nevar- 
f žomi gieda internacionalą, 
I kelia raudoną vėliavą ir atvi- 
į. rai ruošiasi prie revoliucijos, 
L norėdami įvesti Lietuvoje 

bolševizmą. Tuo tarpu len- 
F kai, visuose Lietuvos kam- 
| s puošė steigia savo mokyklas 

ir varo pragaištingą mūsų 
tautai lenkinimo darbą. Vy- 

f riausy b ė visai nesipriešina 
I šiems jų žygiams. Prie Švie

timo Ministerijos paskiria 
lenkų mokykloms referentą 

kurs važinėda- 
maspo vi^tfLietuvą agituoja 
steigti lenkiškas mokyklas.

Trumpu laiku, labiausia pa
frontėje, yra įsteigta apie 60 
tokių mokyklų. Žinant, kad 
lenkai Vilnijoje varžo ma
žiausiai pasireiškiantį lietu
vių judėjimą, uždarinėja lie
tuvių mokyklas ir scfdina į* 
kalėjimą susipratusius lietu
vius, tokie dalykai Lietuvoje 
negali būti pateisinti.

Stovėdami tų faktų aki
vaizdoje mes, tautiškoji stu
dentija, nutarėme pareikšti 
griežtą protestą. Tuo tikslu 
lapkričio 21 d. Liaudies Na
mų salėje buvo sušauktas 
tautiškosios studentijos mi
tingas ir buvo numatyta eise
na į Karo Muzėjų, pagerbti 
Žuvusius už Lietuvos laisvę. 

.Deja, eisena buvo uždrausta, 
įy o susirinkimas apstatytas 
į pėsčia ir raita policija, kuri 
* ruėirinkimui pasibaigus puo- 
L besiskirstančią studentiją. 

Šiam žiauriam, primenan- 
L čiam Muravjovo koriko lai- 
fc. kus, žygiui pateisinti, tani 
L. tikros krypties spauda, su 
| ■ “Elta,” “Lietuva” ir “Lie- 
K -tavos Žuiioms” priešaky, 
Rt paleido visą eilę netikrų gan- 

kurie klaidina mūsų vi- 
|Muomenę ir žemina tautiško- 
R*8ios studentijos garbę.
gį r* jie skelbia, kad šis susirin- 
t „Įktmas buvo nukreiptas prieš

’r -
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U LIETUVOS VISUOMENĘ
;,Wl8ftio svarbiu ir reikšmingu mvbę. Šiuo metu, kai tie pa- 

laiku prabyla į visus lietu- tys priešai vėl atvirai graso 
tautiškoji studentija no-: j^je^uvos Valstybei, mes ir 

giedama teisingai nušviesti nutarėme pareikšti griežtą 
- lapkričio 21 dienos įvykius protestą. Minėtame susirin- 
? Kaune ir išaiškinti jų prie- 
Ržastis.

' Sunkių ir negarbingų die-

■■JL -w

iw»&r pažeminimo tu ir U brangi, 
š įasielgimo su vė tapo išniekinta. 
kle,TiiekonepuoH™Q’

$ kelią bolšoviemui ir polo- ir zia
ramia r -
lančia studentija nėra matęs!
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“DARBININKAS”
West Broadway South Boston,

Telephone South Bdston 0620
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kime buvo iškelti šie svar
biausieji dabartinio mūsų 
gyvenimo klausimai: a) Lie
tuvos lenkinimas, b) bolševi- 
zavimo plitimas. Jokių kurs
tymų prieš vyriausybę nebu 
vo. Tai rodo ir tas faktas, 
kad policijos atstovai, daly
vaudami susirinkime nepa
darė kalbėtojams nė vienos 
pastabos. Mes tame susirin
kime smerkėme ne vyriausy
bę, bet žalingą vyriausybės

yriausybe, Sauktas parti- 
iais tikslais, juo vadovavo 
pozicijos žmonės, fašistai ir 
t.

NETIESA!
F5> t
|į; į. L Mintis saukti susirin- 

lomą gimė studentų tarpe, 
y ypač tų. kurie 1919 mt, me- 

•tę mokslą stojo ginti nuo 
priešų Lietuvos nepriklauso- t *4" ’
4*

poltf? kuri nesiima uškirs- Tautos š

nizacijai plisti Lietuvoje, i

Laikydami tai šventa pa
reiga, mes protestuojame ir 
protestuosime prieš vyriau
sybės žygius, kurie eina prieš 
mūsų tautos siekimus.

2. Eiseną į Karo Muzėjų 
, Vyriausybė uždraudė ir męs 
; jos nedarėme. Tatai įrodo ir
las faktas, kad paruoštos de
monstracijai vėliavos ir pla
katai buvo palikti salėje. ' 

Mitingo dalyviai turėjo pil
ną laisvę eiti, kur kas nori, 
tik buvo išreikštas pageida
vimas, pavieniui susirinkti į 
Karo Muzėjų, išreikšti pa
garbą žuvusiems karžygiams.

3. Skirstėmės iš mitingo 
ramiai, nedalydami jokių ek
scesų, nieko nepuldami ir 
nemušdami. Tuo tarpu rai
toji policija, visu smarkumu, 
iš II-os nuovados puolė ra
miai besiskirstančius studen
tus ir studentes ėmė juos 
mušti nagaikomis, šautuvų 
buožėmis ir trypti arklių ka
nopomis.
Įsidėmėtina, kad mušti ne

liovė net tada, kai buvo gie
damas Tautos Himnas, tik 
žiaurūs smūgiai vienas |x> 
kito krito ant plikų galvų. 
Kultūringas pasaulis tokio j

ifeš puldama mušti, 
us policija jokio įspė

jimo nepatarė, tik drauge 
sii smūgiais pasigirdo balsai: 
^Šalyn nevydonai.” Todėl 
tvirtinimas, kad studentai 
neklausė policijos .perspęjį- 
mų ir priešinosi yra grynas 
prasimanymas.

5. Smerkiame mes vi
daus reikalų ministerio p. 
Požėlos ir “Eltos” praneši
mus, kad studentai buvo gin
kluoti lazdomis. Lazdą gali 
turėti kiekvienas, jos nešioti 
nedraudžia jokie įstatymai ir 
ji nėra priskirta nė prie vie
nos ginklų rūšies. Kitokių 
ginklų niekas neturėjo. Tai 
rodo ir tas faktas, kad pas 
visus 13 suimtųjų jokio gin
klo nerado.

6. Nepasitenkinusi išlie
tu krauju Lukšio gatvėje po
licija įjojo į Laisvės Alėją ir 
ten tęsė pasibaisėtinai žiaurų 
ramių žmonių “raminimo” 
darbą.

7. Karo M užėjus, šventa 
Mūsų Tautos vieta, ten gali; 
eiti kiekvienas atiduoti garbę paskutiniais.

ausioji švento- 
Įsiver- 

žusi rajtoji policija ir čia veis. 
kė nagaikomis ir šautuvų 
būėžėmis, kol Karo Muzė 
jaus administracija neišvijo 
jų lauk. i

Šį policijos smhrią pa
smerkė Universitėto Senatas, 
Savanorių S-gos Centro Val- 
dybh, visuomenės organizor- 
ei jos ir įžymūs visuomenės 
asmens.

Mes tautiškoji studentija 
drauge su jais esame pasi
piktinę šiais žiauriais polici
jos darbais ir reiškiame1 
užuojautos mūsų nukentėju- 
siems draugams, prieš ku
riuos lenkiame savo galvas.

Teisingai nušviesdami fak
tus mes prašome Brangūs 
Tautiečiai, įvertinti šį Vy
riausybės žygį. Prieš Jumis 
pamintos lajfevų piliečių tei
ses, išniekintas Tautos Him
nas, Žuvusiųjų Paminklas ir 
D i d vyrių Kaulai!..

Visuomenė, tėveliai, broliai' ' • 
ir sesers, spręskite apie Vy
riausybės žygius!

Majoras Plechavičius bu-. 
vo pirmojo Lietuvos husarų 
pulko vadas. Šiemet jis yra 
baigęs Čeko-Slovakijos sosti
nėj, Pragoj, generalio štabo 
akademiją.

Pulk. Grigaliūnas-Glovac
kis buvo Lietuvos pirmojo 
pulko vadas. Pastaruoju lai
ku jis buvo vyriausiojo štabo 
mobilizacijos skyriaus virši
ninkas.

Kaip Plechavičius, taip ir 
Glovackis yra nepaprasto 
narsumo ir drąsos vyrai. 
Kartu jiedu yra dideli pa
triotai. Socialistų-liaudinin- 
kų-lenkų-bolševikų Sleževi- 
ciaus-Poželos valdžia neken
tė pulk. Glovackio ir norėjo 
nuo jo atsikratyti. Jam pa
tarė, kad jis pats rezignuo
ti), bet tas nerezignavo. Ta
da valdžia jį atstatė. Toji 
valdžia jo nekentė dėlto, kad 
jis buvo smarkus kovotojas

tais, nuo maisto atitrauktais, 
skatikais.

Šio pranešimo faktų tikru- 1 Tautiškos studentijos var
mas paremtas visos tautiškos du: 
studentijos garbe, ir išleistas 

visuotiniame
didvyrių kaulams. Šiuo me- - studentų susirinkime sumes-

prieš bolšęvikus, o Požėla, vi
durinių reikalų ministeris y- 
ra buvęs bolševikų komisa
ras.

Nuo pat pradžios nuvers
toji Lietuvos vyriausybė pa
sirodė eisianti pragaištingais 
ekonominiu ir tautiniu žvilg
sniu keliu. Ji, pasikvietus į 
talką Lietuvos tautines ma
žumas, ėmė joms visokių 
lengvatų duoti; o bolševi
kams davė pilną laisvę vesti 
propagandą, organizuotis, 
kad paskui susprogdyti Lie
tuvos valstybę. Šitaip iš vie
nos pusės Lietuvos Sleževi- 
čiaus-Poželos valdžia globo
dama lenkus ir bolševikus, 
smaugė ir niekino tautiniai 
nusistačiusias Lietuvos par
tijas. Biauriausia Lietuvos 
bolševikuojanti ir lenkuojan
ti valdžia prasmego Lietuvos 
žmonių akyse, Jcai savo ran
kas sukruvino nekaltu Lietu
vos jaunimo krauju lapkri
čio 21 d. Kaune ir kai išnie
kino Lietuvos tautinę švento
vę Karo Muziejų.

Šitokių valdžios barbary
bių negalėjo pakęsti Lietuvos 
visuomenė. Negalėjo pakęs
ti to Lietuvos kariuomenė, 
kuri yra labai patriotinga ir 
kraują liejo už tai, ką Sleže
vičiaus valdžia išniekino. Ne
pakentė to nei Lietuvos Šau
lių Sąjunga, kurios vyriau- 
sysis vadas Daukantas už
protestavo prieš valdžios 
barbarybes. Valdžia, vienok, 
ir jos organai ne tik kad ne
rodė gailesčio ir noro pasitai
syti, bet dargi nukentėjusį. 
sukru vintą jaunimą ėmė m©l 
kinti, pravardžiuoti, šmeižti 
Ir prisipildė kantrybės sai
kas ir išsiliejo per viršų...

Socijalistai ir liaudininkai 
pereitą pavasarį šūkavo, rė
kavo apie buvusios valdžios 
“pragaištingus” darbus, a- 
pie patraukimą atsakomybėn 
jos buvusių ministerių ir jų 
į kalėjimą sukišimą, o ne
pasijuto, kaip patys sukru
vino nekalto jaunimo krauju 
savo rankas ir patys Kalėdas 
švęs kalėjimuose.

Negali laisvamaniai ir so
cijalistai sakyti, kad jų ben
draminčiai Lietuvoj neturė
jo progos parodyti, ką jie ga
li. Jei tas, kas dabar atsiti
ko. būtų atsitikę kada nors 
birželio mėnesyje, tai kas ki
ta. Dabar jiems duota proga 
ir jie sunaudojo tą progą sa
vęs pražudymui... ant airu 
žiu.

Bostono “Globė” ant pir
mo puslapio įdėjo per tris ko- 
liumnas Lietuvos ženilapį su 
pripažinimu Lietuvai Vil
niaus.

New York Times vienas 
didžiausių Amerikos dienra
ščių įdėjo ilgas telegramas a- 
pie Lietuvoj ištikusią revo
liuciją, Įdėjo Smetonos pa
veikslą ir ilgą apie jį aprašy
mą.

KALTINA PAOIOS 
NUŽUDYMK

CLEARVTATĖR, Fla. — 
E. M. Eliiott, milijonierius, 
teisine įtartas kaltu pačios 
nužudyme. Jo imti mirė bir
želio 27 d.
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elgimas Kaune su Beginkliais ir 
Niekuo Nekaltais Studentais

Jei jau verčia nagaikomis, tai 
reikia demonstruoti

Taip' užpultiems studen
tams ir kitiems, su jais susi
maišiusiems ir dabar bendru 
natūralaus protesto ir pasi
ryžimo nuotaika užsikretu- 
siems nebeliko nieko kita da
ryti, kai tik eiti jau žūt būt 
prie Karo Muziejaus ir beei
nant daryti demonstraciją, 
ekskomisaro Požėlos tarnų 
taip išprovokuotą. O kad 
jau visi užsidegė eiti — ar 
begalėjo kad ir' vis tie bene 
300 raitųjų ir pėsčiųjų poli
cininkui tūkstantinės minios 
sulaikyti?! Trypdami, stum
domi, mušami, kapojami išė
jo tat visi Į Laisvės Alėją ir, 
pro Miesto sodą bei pono Mi- 
nisterių Pirmininko Sleževi
čiaus (pavedusiojo tam lai
kui savo pareigas eiti “drau
gui” Čepinskiui) butą, irgi 
apstatytą iš visų pusių poli- 
cistų, nužygiavo, pasukdami 
į Duonelaičio gatvę, į Karo 
Muziejaus sodelį.
Tautos šventovės išniekinimas

Suėjus miniai į tą visuo
menės pagarbos apsuptą vie
tą — visų tautiečių taip jau 
pamylėtąjį mūsų Karo Mu
ziejaus sodelį* kur tarsi vieš
patauja tie, prieš kurių kil
nias vėles nurimti turėtų 
kiekviena smurto jėga, kur 
tarsi viešpatauja senosios 

•Ųurbės ir Žalgirio kovų, gar
bės paveldėtojai — Jėzno, 
Daugpilio, Radviliškio, Šir
vintų ir Giedraičių laukuose 
kritusių mūsų brolių karžy
gių skaisčiai garbingos vėlės 
— manyta, kad jau čia, pa
galiau, aprims toji nelaukta 
kazokiškoji Pi'eiferių ir Pra
puolenių bakchanalija, aukš
čiausiai palaiminta paties ei
nančio Ministerio Pirminin
ko pareigas Švietimo (tai
gi!) Ministerio pro L Čepins
kio ir kapsukinio komisaro, 
o mūsų, per skaudų tatai ne
susipratimą Lietuvos Vidaus 
Reikalų Ministerio advokato 
Požėlos. Betjįurtau! Šios 
dienos Lietuvos valdovams 
ir jų klusniems tarnams, už 
bol še v i k i š k o j o pa gy rimo
menką kainą pardavusiems 
savo juodas dūšias, nebėra 
jokios tautiškos šventenybės! 
Tat “drąsus” prieš beginklių 
minią Prapuolenis, pamatęs 
suėjusius prie paminklo žu
vusioms patriotams, pirmas 
išdrįso Įsiveržti raitas ir įsi
vesdamas paskui save dar ke
lis raituosius policistus. Ir 
čia vėl buvo jau bepradedą 
švaistytis nuogieji jų kardai 
ir kazokiškos nagaikos ir ar
klių kanopos, mindžiodamos 
brangiai kainojama rožes, 
ėmė vėl siekti trypti susigrū- 
dusį takuose jaunimą. Tik 
tos vietos budraus saugotojo 
gerb. generolo Nagevičiaus 
autoritetingieji žodžiai išgel
bėjo tą šventąją 'Pautai vie
tą nuo ilgesnio jos profana
vimo, apsaugojo ir žmones, 
dvasios suraminti nuo dar 
atėjusius čia tautinės savo 
didesnių nelaimių ir aukų ir 
išvarė lauk barbariškus puo
likus.

(Tęsinys)

Manifestacijos pabaiga
Sugiedojus dabar ramiai 

tautos himną ir pagerbus 
Tėvynės gynėjų šventąją at
mintį, mūsų karžygių, ku
rių nė vienas tikrai nesitik#? 
jo, savo jaunąją galvą gul
dydamas, kad jojo kraujais • 
-r gyvybės kaina išpirktoje 
laisvoje Lietuvoje bus taip 
šventvagiškai trypiami kuo
ne patys jų kapai, ir kad 
Tautos himną, kurio laisvam 
skambėjimui Lietuvos lau
kuose jie kovojo ir žuvo gar
bingai, giedantis jaunimas 
bus tos Lietuvos “tvarkos 
dabotojų’ nagaikomis ir kar
dais kapojamas — Prapuole
nių nagaikomis ir Pfeiferių 
šautuvų buožėmis pakrikšty
ti būti jau tikrais manifes
tantais, studentai paėjėjo 
dar ligi Universiteto ir išien 
ramiai išsiskirstė, palydėję 
tik ilgais ir garsiai po mies
tą nuaidėjusiais paniekinimo 
švilpimais nujojusią, paga
liau, šalin raitąją policiją, 
taip negrabingai suprofana- 
vusiii tą vakarą ne tik lietu
viui tautiečių jausmus, ne tik 
Tautos šventovę, bet ir savo 
pačių garbę ir uniformą, ku
ri ligšiol visiems, toje mani- 
f estaci j o je dalyvavusiems,
pasidarė nuo šiol tikrai, tur 
būt. ne kiek ne geresne už 
inaskol iškųj ų caro raudon- 
siūlių žandarų juodos atmin
ties taip lietuviui neapken
čiamą uniformą. Gaila ir 
gėda dėl Lietuvos policijos, 
ligšiol taip garbingai ėjusios 
savo pareigas!
Policijos sumušti, sužeisti ir 

suimti niekuo nenusįdėję 
Lietuvos piliečiai

Taip.šėlstant raitajai poli
cijai, pėsčioji, ir neatsilikda- 
ma nuo jos ramių piliečių 
daužyme ir stumdyme, turė
jo dar rūpesčio ir darbo, pa
čiam ponui Pfeiferiui, Kau
no miesto policijos viršinin- 
<ui, diriguojant ir nurodant, 
suminėti ir gabenti nuova- 
dosna kas jiems po ranka pa
kliuvo, nors tai nebuvo net 
mitingo dalyvis. Tuo tarpu 
visų tikslių žinių, kiek ir kas 
buvo ekskomisaro Požėlos sa
trapu sumuštas ar sužeistas, 
dar neturime surinkę. Ta
čiau jau ir dabar galime nu
rodyti kai ką iŠ nekaltai nu
kentėjusią.

Taip antai: 1) stud. Mar- 
dosas Mykolas Lukšio gatvėj 
buvo tiek sumuštas, jog jam 
net kruvinai praskelta galva 
(jis yra užvedęs net 4 bylas 
prieš mušusius jį policistus 
Prapuoleniu priešakyje) ; 2) 
stud. Iladzvickas, smarkokai 
sumuštas; 3) stud. Mačiokas 
A ntanas, taip pat sumuštas;
4) smarkiai sumuštas ligi 
kraujų studentas Nezabi- 
lauskas Adolfas (žinomos O- 
peros artistės p. Nezabitaus- 
kaites—Galaiinienes brolis) :
5) stud. (traičius; 6) stud 
Rudzevičius; sužvėrėjusių 
policistų mušamos buvo net 
ir moterys, taip antai sumuš
tos: 6) studentė Jonkaitytč; 
7) studentė K rasnickaitė. 
Savo viršininkų ir alkoholio 
įsiundyti raitojo rezervo

“didvyriai” nežiūrėjo net ir p. 
nuošaliai, šaligatviuose, pa-| ~ 
sitaikiusiųjų žmonių, moterų 
jei vaikų. Taip antai: 8) 
ramiai ėjusią Lukšio ir Uk
mergės gatvių kertėje plačiai 
žinomąją kauniečiams gerb. 
ponią Joanną Linartienę ir 
9) jos 9 metų, sūnelį puolęs 
raitasis policininkas ir plie
kęs jai nagaika per pečius 
kėsindamasis, pristūmęs prie 
mūro, sutrypti savo arklių ją 
ii’ vaiką. Išgelbėjęs ją ir sū-Į vo kiekvienoj kertėj bent po 
nu nuo didžiausios, gal būt, porą) ir, rodydamas į kun. 
nelaimės nepabūgęs žvėries B., pasakęs: “štai fašistas, aš 
policisto, 10) stud. Stepas jį pažįstu, areštuokit” Irto 
Ko valskis, kuris irgi pats už pakako, kad gerb. kun. But- 
tai nuo to žvėries nukentėjęs, vila, plačiai žinomas uteniš- 
O kiek buvo apdaužyta ir su- kiuose veikėjas, būtų polici- 
žeista dar nežinomų, kurių I įlinko paklusniai nuvestas į 
pavardžių neteko patirti, nuovadą. Miniai pareikala- 
Taip antai, matę kaip viena vus Karo Muziejaus sodely 
moteriškė, irgi raitelio pri- iš pono Pfeiferio, kad visi 
spausta prie sienos, parkri- areštuotieji būtų tuojau pa
tilsi ant žemės ir jai kraujai leisti, jie, tiesa, netrukus ir 
per biirtui prasimušę. Vie- buvo paleisti sustačius tik 
nas vėl policininkas ėmęs jiems kažkokius protokolus, 
mušti gal 10-12 metų vaiką, Tačiau ir trumpiausio tokio 
kuris maldavęs savo budelio beteisio sulaikymo faktas y- 
“dėde, nemušk” — mačiusis ra mūsų konstitucijos laidotų 
tai vienas studentas N., Vy- asmens neliečiamybės teisių 
ties Kryžiaus kavalierius, te- brutalus pamynimas ir pa
galėjo tam sumuštajam vai- niekinimas. Ir už tai, kaip 
kui pasakyti: — “Vaikeli, ir už visus tuos policijos dar 
kai užaugsi, prisimink, kaip Lietuvoj negirdėtus elgesius 
tave komisaro Požėlos įsaky- turi atsakyti pirmoje eilėje 
mu nekaltai mušė.” Iš viso ponai ministeriai Čepinskis 
sumindžiota ir sužeista kelio- ir Požėla, o taip pat jų arti- 
lika žmonių, tarp kurių, kaip Įmiausieji padėjėjai, šiuo at- 
matėme, yra mergaičių ir veju Kauno miesto polic. vir- 
moterų; neskaitome tų, ku- šininkas Pfeiferis ir polic. 
riems mažiau kliuvo ar ku- vadas Prapuolenis, kurie tu- 
rie buvo tik apkumščiuoti. retų būti tuojau pašalinti iš 
apstumdyti. Kiti tiek buvo savo vietų ir atiduoti Y alstv- 
siunušti, jog turėję vykti «eqbės Gynėjo žiniai, tieson. J ei 
pas gydyto jus. Kaip rašė- ponas Požėla rado galima net 
me, kliuvo ne tik studentams, Į nž abejotinai įrodytą, ,o gal 
bet ir šiaip publikai. Besi-U* visai neįrodytą-vieno ant- 
ginant kitiems nuo tiesiog |ro riaušes keliančio streiki- 
ant galvų varomų arklių te- pinko darbininko apstumdy- 
ko, kiek, girdėti, ir vienam mą bematant pašalinti Janu- 
kitatm policistui. Vis dėlto poni ir nubausti, rodos, dar 
mūsų studentija ir šiaip žmo- Ur kifns žemesniuosius peli
nės nepaprastu taktu ir susi- cistus, tai dabar juo labiau ir 
valdymu laikėsi per visą to .iuo smarkiau turėtų nubaus- 
pono Požėlos policijos defeo-pi pasiuntusius arkliais tryp
tų ir jokių ekscesų iš jos pu-pi ip nagaikomis kapoti bei 
sės nebuvo.

Pažymėtina, kad Il-je 
nuovadoje, kur buvo vyriau
sias puolimo štabas, buvo ne 
tik Policijos Departamento 
Direktorius, bet ir pats po
nas Vidaus Reik, ministeris 
Požėla, kuris asmeniškai va
dovavo šiomis policejiško 
karo operacijomis ir savo 
ekskomisariškoje širdyje, 
tur būt, džiūgauto džiūgavo, 
kad patriotiškasis lietuvių 
jaunimus, bolševikiškąja ter
minologija, nūn mūsų val
džios organuose ir sferose 
taip prigijusią, tariant, “fa
šistai” ir “fašistukai” gau
na ir tai ne iš čekistų tudtar
pu, bet iš pačios lietuvių liau
dies valia pastatytųjų būti 
jų neliečiamybės saugotojais 
ir tvarkos dabotojais demo- 

įkratiškosios Lietuvos policis-

13) daba
Įversitete
das Butvilą.. PaąhMPojo areš- 
tavimas mūsų laikams ypač 

| charakteringas/ir pažymėti
nas : jis ėjęs Ū misi 
lutine gatvėj

K vi v . *

.viena ša- 
pro jį praėjęs 

kažkoks, asmeniškai jį, ma
tyt, pažįstąs, profeojuznin- 
kas ; tasai, pamatęs gerb. 
kun. Butvilą, pasišaukęs tuoj 
policistą (kurių tą'dieną bu-

kardais pliekti minėtuosius 
sekmadienio “didvyrius.” 
Kitaip, t Herai teks palaikyti 
pati ponet Požėlą tiesioginiu 
to negirdėto Lietuvoje jau 
nuo Kražių Idi-ktĮ smurto į- 
krėpėju ir kaltininku.

(“Rytas”)

--------------------------- u— ______  

[dėk “RYTAN” skelbimu 
- VEŠI PELNO VEŽIMU
Skelbimus galima įteikti “Ry

to” administracijai Kaune, ()- 
žeškienū g-vė 3 Nr.., Litliuania, 
ar Skelbimų Biurams.

SKELBIMŲ KAINOS:
I Petito eilutei ar jos vietai 

(37,5 milini.) 
iki teksto--------------  60
prieš tekstą-------------120
tekste_______________ 150

a)
b)
c)

et. 
et. 
et.

KLAUSIMAS. — Prašau pa
aiškinti, kas gali būti L. D. S. 
nariu ? /

ATSAKYMAS. — L. D. S.

tu!
Be kaltės buvo taip pat su

imta 13 žmonių, daugumoje 
studentai. Štai jtj pavardės: I nariu gali būti bile lietuvis dar- 
1) stud. Vincas Rygertas, 2) Išninkąs’arba dąrbmiųkė nuo 
stud. Vladas Burba, 3) stud. Į16 amžiaus. Turi būti
Petras Ališauskas. 4) stud.|Praktiku°jantis kata!ikas- 

Albii uis Katilius, 
Bronius Katilius, 6) stud. 
Petras Požėla, 7) stud. Po
vilas Aimonas, 8) stud. Pet
ras Navardauskas, 9) stud. 
Pranas Maželis. 10) meno 
mokyklos mokinys Balys 
(Irabliauskas. 11) valdinin
kas p. Martinka, 12) valdin.

5) stud.

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite ffitajas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rū
šies gerus d&rbu»Mitf jūsų rū
pesčiai eis niekti* jti nemo
kėsite vartoti 
puolamojo | 
talikižkos n

jo ir 
-geros ka

Kalėdas žinome, kaipo : 
šventę, kuri neša žmonėms 
daug galvosūkio ir rūpesčio 
tame, ką ir kokias giminėms 
ir draugams dovanas pirkti. 
Kiekvienas jų perka, bet ir 
kiekvienas laukia. Krautu
vės jau per mėnesį laiko 
prieš Kalėdas užverstos viso- 
kas blizgučiais. Tokių daik
tų kaina veik antra tiek aug- 
štesnė, negu paprastai. Tų 
krautuvių savininkai tai di
džiuma žydai. Jie Kristaus 
nepripažįsta, bet Jo gimimo 
šventės — Kalėdų daugiau 
laukia, negu patys krikščio
nys. Nes tuo laiku jų krau
tuvės žymiai aptuštinamos. 
Tuo laiku perkama, ir aklai 
perkama. Daikto vertės ne
žiūrima, bile tinkamas ir 
brangus. Žmogus džiaugias 
savo širdy, kad gerą brangią 
dovaną giminei ar draugui 
nupirko, o žydelis vėl rankas 
traliuodamas džiaugias, kad 
tas “gojus” visai durnas. 
Tuo laiku krikščionys jiems 
iš krautuvių visas' šiukšles iš
neša. >

l’raeitais metais Kalėdų 
laike teko ir man laimės po
rą vakarų tūloje krautuvėje 
pasisukinėti. Tai ten teko 
patirti kaip tie žmoneliai mo- 
nijami, kad net graudu... Į- 
eina pulkas ' lietuvių visai 
mažai tesusikalbančių angliš
kai. parodo norį 3-4 kakla
ryšių. Pigiausis kaklaryšis 
tai $1.00, kur paprastai par
davinėjama po 50c. ar -po 25 
centus. Tai -tie vargšai, ne
susipratę žmoneliai, _ visus 
tuos daiktus užmokėdami tri
gubai prieš Kalėdas išneša.

Taigi Kalėdų Šventės ne 
tiek yra laukiamos pačių kri- 
kščioniųz religijos žvilgsniu, 
kiek žydelių biznišku žvilgs
niu, nes gauna gerai pasipi
nigauti iš nesusipratusių kri
kščionių. Ir ištikrųjų, krik
ščionys religijos žvilgsniu 
svarbiausių švenčių tai retas 
tešvenčia tikrai tokia dvasia 
kokia turime švęsti. Paim
kime tik vieną savo tautą — 
ietuvius. Ir jei kam pasi

taiko panašios šventės dieno
je eiti gatve kur lietuviais 
apsčiai apgyventa, tai tik ir 
girdėsi: “Namo broleliai, na
mo...” “Išgėriau stiklelį, 
pilk ir antrą” ir t. ir tt. Jei 
jau ne “linksmas” apsvaigu
siu dainas girdėsi, tai dideli 
girtų alasą. O neretai atva
žiavęs vežimas gabena į 
“skarbavą” nakvynę žmones 
su kruvinais pakaušiais, su
plėšytomis drapanomis. Ga
bena it kokius laukinius įsiu
tusius žvėris, kad užrakinti 
už geležinių klotų. O kitą 
nabagą prisieina ligoninėn 
priglausti iš kurios kartais 
pasiima grąborius. Kiek 
klyksmo ir išgąsčio turi maži 
kūdikiai kilus “linksmųjų” 
švenčių tarpe kruvinam “ka
rui” ir t. p. Ir kas to viso 
kaltas?

Po švenčių paimkime tik 
laikraščius, tai pilni tų bai
siui naujienų. Ir vis tai daro 
tamsiausi ateiviai. Tarp a- 
merikonų tų baisių tragedijų 
į vykstančių .didžiųjų švenčii 
dienoje negirdėti.

Lietuvių laikraščių kores
pondentai rašd. jei jau kata
likų laikraštin, tai vis pažy- 
im, kad tas atsitiko pas tam-

bininkąn įsimyli visi 
jį kartą pamato.

Moterims tai turėtų 
numeruoti Mot. Sąjungos 
dŽiamą žurnalą 
Dirvą.” J os antrašas 
4444 So. Washtenow 
Chicago, III. Jai Iju 
džiaugsmo^ nes ten ra* vi 
3&s namuose reikalinga.” 
moteris susipratus niek 
savo namuose jokių 
laukdama švenčių, nerau 
teisindamos, kad tai jos $į 
telis to reikalaująs, betyli 
sąvo vyrelį taip suge 
interesuoti gautais ŠV. 
du dovanomis laiki 
klausinėdama kas 
kas kur atsitiko ir t. p. Švedu 
tės bus praleistos tokioje 
mylioje gražiai — nau 
o ne raugo apsvaigintais p 
tais tarp klyksmų ir tragedL.

-J 

ęĮį -į

Vienas iš stambiausių po<: 
etų Amerikoje yra parašęs 
knygą, tai gerb. Jonas KmpJ 

Ta knyga užsivardiją 
. r-r r r . s . . ■. ~r — ’

sius bedievius. Priešingos 
pusės laikraščiai vėl šaukia, 
kad tą padare tamsūs katalri 
kai. Turime pripažinti, kadr 
tamsūs ir vieni ir kiti jięipa- 
našiai elgias. Juk iš nieko 
kito kaip tik iš tų tamsiųjų 
katalikų tie bedieviai ir išsi
vysto. Juk apsišvietusį, pra
regėjusį kataliką bile kas ne- 
monvs.

Ai

Tad ar-gi susipratusiems 
L. D. S. nariams neturėtų 
daugiau rūpėti šviesti tuos 
savoy tamsesniuosius brolius 
darbininkus jų pačių gero
vei. Juk tas tragedijas savo 
namuose jie gamina tik per 
nematymą ką daro. Prie 
organizacijų sunku juos pri
traukti, nes sako, kad tuos 
pinigus ką jis per metus iš
moka, kad jam laikraštis ei
tų pranešdamas visokias ži
nias ir pamokinimus, tai jis 
galis kartą gerai išsigerti ir 
turėti “good time.” Kiek
viena (s) narė(ys) be abejo 
turi panašios nuomonės gi
minę ar draugą, kuris tame 
girtame “good time” pa
skandinęs visą savo turtą ir 
sveikatą verkia ir aimanuo
ja, kad jų giminės ir draugai 
turtingi ir linksmi. O jau 
Dievas, tai jiems visada kal
tas kam jie amžinai vargsta 
ir vargsta. Tad ant Šių Šv. 
Kalėdų, vietoj žydeliams tur
tus krauti, suteikime jiems 
dovanėles, kad jų protus im
tų šviesti ir imtų iš to var
gelio ir tų bėdų kokios juos 
nuolat per šventes aplanko 
atsitolinti. Užrašykime savo 
giminėms ir draugams Kalė
dų dovanoms “Darbininką.” 
Žinomą, jei kam yra per- 
brangu visiems metams, tai koks užsispyrėlis, kad jis nų- ' 
nors ant pusės metų. O gi-'rėš kaklu raišių ar kitokių pa- 
minaitis ar draugas pusmeti 
paskaitęs “Darbininką,” jau 
su juo skirtis nebenorės. Jei 
jis ar ji neliks LDS. nariu, 
tai bus amžinas mūsų orga
nizacijos organo “Darbinin
ko” spait ytojas arba skaity
toja. “Darbininkas” dabar 
vra vienas iš geriausiu ir i- 
vairiausių laikraščių Ameri
koje. “Darbininkas dabar 
yra toks, koks jis nėra nieką-

Gera Knyga, Tai Geriausia

Kalėdų Dovana'

'Utj
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tas. Ta knvga uzsivardijąč 
JONO KMli’O EILĖS.
leido L. P. B., galima gąųį^ 
“Darbininke*.” Tai vėl labai 
tinkama Kalėdų dovana jau
nuomenei. “Darbininldasl’* 
turi dąug ir kitokių khyguį 
čių tinkamų Kalėdų dova
noms. Vaikinai vėl vietai© 
pirkę savo mergelėms api] 
Įėjusių saldainių pas ko 
žvdus ar italus, mokėdami' 
juos didelius pinigus, gs 
pirktis iš L. P. B-vės 
Bostone lietuviškų ga 
“Birutės” fabriko. saldaĮl 
nių. Tai vėl geriausia mej^ 
gėlėms Kalėdų dovana, 
piriiįiąįisia tai Kalėdų do 
ną turi suteikti 
ką” vyrams, o “Moterųū 
Dirvą” moterims ir mergi-i 
noms. Bet jei jau būtų tik4

našiu dalykėliu, tai ir čiaga-Į 
Įima gauti tikrą rodą. YraU 
L. Prekybos B-vėj lietuviš-Į 
ku kaklaryšiu, lietuvaiti 
numegstu. Ir čia be žydui 
galime apseiti.

Brante
_JgĮ

ja
“Darbštumas reiškia: UŽ$J 

dirbt pinigus ir neturėt ląi--,i 
ko juos išleist.” (Decourcd- i 
le)

*
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Labai dažnai žmonės liesi rūpindami savo ma-1 
terialiais reikalais, užmiršta susirūpinti kaip savo ! 
taip ir kitų dvasiniais reikalais. Gera knyga ten- I 
kiną dvasinius reikalus. Todėl ir SAU ir SAVO I 
DRAUGĖMS bei DRAUGAMS pirk KALĖDŲ ] 
DOVANOMS by kurią arba ir visas žemiau pažy-4 
įlietas knygas. Laiko nedaug, neatdėliok — rašyk | 
šiandie!______________________________________ . I
BEN-HUR. Ntoci’.k:i iš Kri<U«ii< įni

kti Sulietuvino Jonu* Moutviln. T;j 
visus svietas pripažino viena seriaiisin ant svieto ktiv'.'ii. Ii ran
dasi išversta visose k:ill»ose. Tas reiškia, ktui ii vrn tikrai ati
manti Ir sent knvsa. Kati tas tiesa, jtjs imtis įsitvirtinsite |ter- 
skaitf. iTislapii) 472. tiražinis amlimo aislnrais................................. I

PĄNGĄTS
Vertė .Marijos tarnas. kn.virt} intėtų |wrskaityti kiekvienas
žmojrus, kuris save vadina kataliku. Kaitra ...................................
T RYSK E L EI VIA krikrcton is žydas i r tvr-■ ■ į KAS. i'nniokinantf įpysakn. iš *
senovės iaiklj. Vertė i*. 1’.. Antra laititi. Kaina................... .40

KARALIENĖS PRIŽA D Al —■ ■ ---- -- .i py*: i k h . T i n ka
ypatingai Jaunimui. Ret ir siirtiigusiiiJu su didrtiu malonumu 
skaltonui. Angly kiiilm.h' minėta apysaka nlufjui skaitoma.
Vertėty kad ir lietuviai Ja stisidomėtŲ. Angliškai |airaiė Mary . 
T. JVaggntnnn. Vertė JONAS TARVYDAS. Kainu....................... -.15
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Siųsdami užsakymus arki šiaip reikalu kreip* s 
lamiesi visuomet adresuokite taip: d

“DARBININKAS” '
366 West Broadway South Boston, Mirt j
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Bus Sekmadieny

7-tą valandą vakare
5 Ą - •

X . *f'

MUNICIPAL BUILDING SALEJE

e

Programa bus įvairi ir turininga, kurią, atliks Šv. Petro lie
tuvių parapijos koras p. M. Karbauskui vadovaujant. Taipgi 
pakviestas žymus artistas dainininkas p. BANYS iš Philadel- 
phia, Pa.; pagarsėjusi solistė p-lė M. BLAŽAUSKAITĖ, L. D. 
S. vice-pirmininkė iš New Britain, Conn.; p. J. BANYS ir so
listės iš Lawrence, Mass.; p-nia M. RAIPAITĖMAZGALIE- 
NĖ ir M. ČESNIUTĖ iš MonteUo, Mass.; P-lė M. GRYBAITĖ 

iš So. Boston, Mass.; P-lė A. RAUDELIUNAITĖ iš Brighton’o; 
P-lė NARINKAITĖ iš Lowell, Mass. ir keletas kitų žymių so
listų.

Be to, pagarsėjęs artistas, muzikos profesorius, smuikinin
kas ANTANAS ŽIDANAVTČIUS smuiku paįvairins gausų pro
gramą,.

Bus ir kitokių įvairenybių.

T

Bilietų Kainos: $1.00,75c, ir 50c. vaikams 25c.
Galimą pirkti “Darbininke1” ir pas L.D.S. narius ir darbuotojus

Rengkites visi į šį koncertą
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Ląp^r. 27 d. mūsų vaikai ir 
mergaitės su varg. ir su kitomis 
tautomis pasirodė Y. W. C. A. 
name. To namo moterims ge
riausiai patiko mūsų vaikų dai
nos ir šakiai. Jos pradėjo k 
šinėti, apie dąiųąs ir

lųjįų $v. C
«i 
i ?

■ .... - v
Gruodžio 20 d. š. m. šv. Roko lietuvių bažnyčioje prasidės 

Šv.rmisijos, kurias duos Tėvai Marijonai. Misijų tvarka bus 
paskelbta bažnyčioje. .

: Gerb. Tėvai Marijonai labai vaizdžiai k suprantamai aiš
kina Dievo žodį. A;
ir naudingų pamokmū|i^ Tad, patariame^ Visiems apielinkėš 
ir vietos lietuviams pasinaudoti p 
pamokslą. Ketvergo vakare bus sv

• T r
išpažinčių. . > .

Gruodžio 26 d. š. m. bus užbaigimas šv. misijų su palaimi
nimu. :

r * *šiušieji turės progą išklausyti gražių. 
—_ « • * - • • • «• •

Jr išklausyti kiekvieną. 
, kurie klausys

Reporteris

LOWELL, iUSST r ’ SIOUX (OTY, I0WA
Darbuojasi

Per tankius rengimus įvairių 
vakarėlių—vaidinimų, koncer
tų ir t. t. mūsų žmonės geriau 
pamylėjo mūsų rengiamus pro- 
gramus nei kaip programas 
duotus įvairiuose teatruose. 
Nors lietuvių čionai nėra taip 
daug, bet jeigu mes galėtume 
surengti programą kad ir kas 
nedėlia žmonės eitų pažiūrėti, 
neitų kitur. Pas mus taip daug 
sulošta įvairių veikalų, kad 
rengėjai lošimų jau neberanda 
naujų, tinkamų nebeloštų čio
nai. Pageidaujame daugiau 
gerų veikalų.

• Prieš adventą gerb. varg. E. 
Šlapelis surengė du vakarėliu. 
Nuo Kalėdų įvyks visa eilė jų. 
Rengia juos varg. p. Šlapelis, p. 
J. Yodelis ir girdėjau, kad mū
sų Sodalicija rengia vieną.

Padėkonės Dienoje buvo pa
rapijos balius. Žmonių buvo 
daug. Visi linksmai laiką pra
leido. Jaunimas šoko, o jų tė
vai gėrėjosi iš savo gražiai be
silinksminančių vaikų. Baliaus 
surengime daug darbavosi p. 
R. Ainoris.

Gruodžio 4 d. mūsų vargom- 
įlinkas R. Ainoris automobi- 
lium važiavo Į LaSvrence., Pri
sėjo staiga sulaikyti automobi
lių, b tą dieną buvo labai slidu. 
Paspaudus stabdžius, paskuti
niai ratai smarkiai -pasisuko Į 
šoną ir automobilius virto ant 
šono. To negana. Įsismagi
nęs automobilius dar virto ir 
ratai aug-štyn išsikišo. Bet 
dangaus ratai nesiekė ir va
žiuoti negalėjo.

Bet čia buvo laiminga nelai
mė. Su Ainoriu važiavo dar 
T. yirvečkas. Abu išliko gyvi 
ir visai sveiki. Ir jų automobi
lius visai mažai teriul^šatėj^,

Gruodžio 8 d. įvyko šv. Jfco- 
zao dr-jos susirinkimas. BuvoY 
išduotas raportas baliaus buvu
sio lapkričio 20 d. Rajx)rtą iš
davė St. Kundrotas ir V. Pau
lauskas. Paaiškėjo, kad balius 
davė gražaus pelno. Po to kilo 
klausimas kodėl mūsų biznie
riai šaltai žiūri i lietuvišką ju
dėjimą? Kodėl jie mažai telan
ko įnūsą vakarėlius?

Kalbėta, kad neturime savo 
grąboriaus. Apkalbėti, kaili 
reikalui ištikus kreiptis i Cani- 
bridge’o ar So. Bostono lietu
vius graborius. Mūsų koloni
joj būtinai reikalingas gydyto
jas. Tas dalykas bus svarsty
tas metiniame susirinkime. Ka
dangi kaikuriose kolonijose yra 
po du ir daugiau lietuviu gy
dytoju, tai gal atsiras tokis, 
kurs sutiks pas mus apsigyven
ti. ■

žinių rinkėjas

f

■ ’ - < • » 
kiusar t, U '

JT ■ .

' i dįuodaio 7ri
lijos choras po vadovyste p. E. 
Šlapelio užėmė dalį programo 

ue šio nue^ 
tre. Pro 
inų ir šo 

taipgi gražių lietuviukų dra 
žiu. Tęs dainos, šokiai ir d 
bužiai labai patiko teatrą i 
nadžieriui, teatro lošėjams 
publikai. Gavome daug aplo
dismentų.

Šv. Cecilijos choras dainuoja 
kartais lietuviškas dainas per 
radio, stotis W. E. A. U.

Tie įvairūs programai pade
da mūsų jaunuomenei geriau 
vienytis, pamylėti mūsą -dai
nas, šokius, kalbą, traukia^prie 
darbo, ant repeticijų,, naudin
gai laiką praleisti. #

Lietuvių tauta garsinasi tąi» 
posgi per knygą, kurią mūšų 
kleb. išleido. Joje randasį iš Į- 
vairių šaltinių surinkta gra
žiausių minčių apie mūsų tautą 
ir kalbą. Tos knygos yra daljar- 
>iunčiamos kunigams, mokyto
jams, klubams ir kitiems inte
resuotiems žmonėms. Pirma

V 7 • ‘ *

■RBasepvaBHHMcs&saasa 
. t ^9® kĄip tai surengimas šaunių vą- 

_ J ‘arae-.- 
nais apdarais.- Kas narės tų 
knygų užsakyti lai užsako pas 
mūsų kleboną kun. Jurgį Čes-

Pirma dalis priduos po 
oląrį,jantra

Kalėdoms ___
cilijos choras 
si su gražiomis Kalėdų giesmė
mis. Pirmos piemenėlių mišios 
|ys pusip 
ptadės gieL 
prieš %
bai gražiaU pai 
gėlėmis, eglėrną 
mišios bus .8:30, 
10:30.

Parapijos b 
kričio 28, gru

Choras 
niinutų 
yčia la- 
gyvomis 

. Antros 
ios, suma

Šis

katelių, prakalbų, koncertų, šo
kių ir užrašinėjimo laikraščių. 
Jeigu mes katalikai nesnausi- 
ine, tai atsieksime to, ką mūsų 
širmus geidauja. TiktTeiįųą kiš
kutį Bedirbėti.

Moterų Sąjungo 
13^d^g^iičio bi 
šokius. Publikos prisirinko 
pilnutė svetainė. Matytis bu- 

isi užganėdinti deft.o kad ■. . r rvwi *
i bu.

dOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

ir

r vykti. Va
ta iąbai pui- 
ladoendęs ža-

HUDSON, MASS. 
miestelis yra gražus 

lietuviams pusėtinai žinomas. 
Kas pabūna šiame miestely, tai 
kitam jau ,nebęn^ 
sąros laike oras j 
kas, nes. miestelis:
durnynuose ir iš visų pusių ap
siaustas ežerais. Per vidurį 
miestelio liūliuoja gražus upe
lis. šitas uj>eii«iyrą?pilnas i- 
vairiu žuvų. . Tode£ daugelis 
lietin ių, smagiai U prileisdavo 
ant šios upės savdp^absą laiką 
hežuYaūdąmi.' D$bir vasaros

■ ■ . ‘At. r- > •
sezonui. ) ptąšlinkus, p reikia 

kalboj. Dabar rengiama antra griebtis-prie? kitokių' darbą.

» t 
dalis tos knygom yra angliškoj ;
» • -r-*. ■» • ’

Lietuvių Tauta Garsinasi

Netikėtai fetrp mūsų žmonių, 
bet. ir tai p sv’dtimtaučių duodą
si mums pasirodyti ir pusigar- . 
sinti, kelti.mūsų tautos vardų. • 
Apie Lietuvą ir lietuvius dabar ] 
čionai ir apylinkėje svetimtau- 1 
čiai daugiau žino kaip pirmiau, 1 
o buvo daug net ir mokytu žmo
nių, kurie nieko nežinojo apie j 
lietuvius. Palygino gal juos su i 
lenkais, rusais arba kitokiais. 1

Kada šis Sioux City miestas 
apvaikščiojo 75 metų sukaktu
ves Įvairios tautos viešai pasi
rodė kas jos įm‘1- vienos, ką gali. 
(Javo svetimtaučiai progą pa
matyti tas'tautas. Mūsų gabus 
varg. E. Šlaitelis darbavosi, kad 
mūsų dainomis ir šokiais pra
lenkti visas tautas, ir tas jam 
gerai pavyko. Po tam pasiro
dė laikraščiuose mūsų vaikų 
fotografijos ir didelėmis raidė
mis pažymėta, kad lietuviai iš- 
laimėjo pirmą dovaną. Buvo 
tai mums garbe.

.kestr 
saldainjąį-^i^į,

’ 1 "mūjimų
pa margi n imu. Šia- 

i darbavosi A. Beris, 
P«. Staniūnienė. O. Šatienė, V. 
Tamošiūnienė, O. Lazauskienė, 
A. Ališauskienė, (). Česnienė. 
Nuo šio baliaus liko gražaus 
pelno. Rengėjos taria visai 
publikai širdingą ačiū. Valio 
sąjungietės, dirbkime dėl savo 
brangios organizacijos.

Darbai čia eina vidutiniai. 
Kas iioji dirbti, visi turi užsi
ėmimą.

džių. ^pėipgi buvo 
ir.kito 
me bal

Mass.
Prot Ra§t — Antanas Macejonaa,

450 E. Sevęntfa St, So. Bostou. Mua» 
Fin. Rašt — Juozapas Viukevičius,

450 E. Seventh St, So. Boston, Masa 
^Mtarius — Andriejus ZMileekas, 
gąil E. Fifth St, So. Boston, Mass 
J^arfelka — Kazimieras Mikalionls,

906 E. Broadway, So. Boston; Mass 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko sav< 

mėnesinius susi rinkimus kas pirm>. 
hedėldieių kiekvieno mėnesio, po nn 
meriu 694 IVashingtou St, Boston 
Mass. 1:30 vaL po pietų. Ateidam 
ant susirinkimo atsiveskite su savin, 
daugiau naujų narių prie musų drau 
gijos prirašyti.

JUZEFĄ LUKOŠEVIČIENĖ (iš 
namų Salynaitė), gimusi ir augu
si Grig'oriskią kaime Dotnuvos val
sčiaus, dabar gyvenanti Girinėje, 
Krakių paripij05 paštas, paieš
ko pusbroliu Petro, Pranciškaus ir 
Gabrieliaus Salynų, gyvenančią A- 
merikoje jau apie 20 metą. Bent 
vienas ją prašomas atsiliepti. (?) I

t

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačių vietų kur 
skauda!

Trynk, trynk. trynk iki oda 
įkais ir'pasidarys raudona ir 
pajusite tų pialonę šilumą to 
seno, patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLĘR
Įregūtr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35c.—vaistinėse—70c.
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Bedievių sandariečių šlamš
tai pilni nuodų. Žmogui neap- 
sipažinusiam su vaistais yra 
pavojinga, nes dėlei nežinojimo 
Ubai dažnai išgeria ir nuodų. 
Tas pats ir su laikraščiais, ša
linkis nuo bedievių ir nuo jų 
raštų.

-■ ONA SKAMBAIT1ENĖ paieško 
savo dviejų brolių: Simano ir Jur
gio Krasauskų. Prieš 18 metų gy
veno Anglijoj, iš kur iškeliavo A- 
merikon ir nežinau kur gyvena. 
Jiedu paeina iš Virbalio parapijos. 
Simas 46 m. ai] 
pie 40 m. Kas į

rnžiaus, o Jurgis a- 
apie juos žinotų ar

gyvus ar mirusius, į
ti šiuo antrašu! Mrs". ONA SKAJ
BAITIS, 16 Baird Sq., Holytoiv 
Lanarkshire, Seotland.

I I I

prašau pranei-
8. OXA SKA3I- .

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

Brooklyn, N. Y. ',1

SENI ŽMONĖS GALI RASTI 5 > 
PALENGVINIMĄ NUO 

DAUGELIO LIGŲ
4

‘Q, Tūkstančiai vartoja naują prir^t-
' *) girną ir sako, kad suteikia jiems »

’.fg
c 2S
t ,1

puikų palengvinimą į keletą > 
dienų . ?

Jei jūsų gydytojas nėra dar jų užsa-

»

kęs jums, tik nueikite pas aptiekoria lt: ■ 
nusipirkite buteli šio naujo prirengimo.- .eta 
Jis vadinasi Nuga-Tone. Vartokite' 
keletą dieną i r jei jąs neišrodysic ge- z (į 
riau ir nesijausi: geriau, nekainuos.
jums >>ieko. Musą skaitytoaji suras, » 3 
ka<! Nuga-Tone yra nekenkianti, mato- -'.3 
!ti ir gera gyduolė, kuri taiso apetitą, j 
i)>Tvib. kraują ir kūną greitai, suteikta 
saldą ir ni.doną miegą, stimuliuoja te- ‘J -s 
jH'irs ir inkstus ir reguliuoja skilvį ir 4 
'aunas, lšdirltėjai žino labai gerai,

i Nuga-fone suteiks jums tiek gero ir ^ey '3 
įsakė visiems aptiekoriams duoti juiąą- J^ 
garantiją arba pinkus
jums nepagelbės, žiūrėkite garantiją ^’ J 

į ant pakelia Rekomenduojama, garan^ .
) iuci.dma ir U»rduodama pas visus aptle-1 ? "3 

korius. ' H®3■ : .. ^3

•
Paieškau savo žjnonos Onos Mė/ 

lienės. Ji dar priee-Didįjį Karą iš 
So. Boston’o pabėgo-nuo manęs 
su kitu vyru i C'hicago. Ji pati ar 
ją žinantieji tesiteikia pranešti ad
resu: JONAS JIELYS, Žagarės 
miestelis. Itaktuvės gt., Šiaulių ap
skričio. LITHUANJA. (’)

Lietuvos, Dukterų Draugystė- 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Tekį? Ašmensklene

98 G Street So. Boston. Masa 
Tel. South Boston 4474-M.

ice-Pirm. — Zofija Kėšienė.
59 Gatės St.. So. Boston. M?.* 

■rot. Raštininkė — Ona Siaurienė.
443 E 7th St.,_ So. Bpston Mass

1 Telephone South Boston 3422-R.
‘in. RaštintnJšė ■— Bronislava Ciunien*

29 Gould St., W. Rosbury^ Mass. 
iždininkė — Ona StaniulintC.

105 W. 6th St. So. Boston, Mass 
(Vartdarė — Ona Mizgiraienė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mas» 
cąangija savo susirinkimus laiko tar, -

Bnrrų ntarninįų kiekvienų m&lee 
> ?:30 vakare, pobažnytinėj sve*afn?l 

Vigais dr-jes reikalais kreipkitės j pw 
■lokolų raštininkę laišku ar telefonu 
, Fifth St.. So. Boston.* Mass,

1

REKORDAIS

16050 F

r. J. Akunevičius 16051 F
> i ... .Kun16024 F s.

16025 Fi L I

E 4915

E 3842

E 7256

E 4914

16026 F

ika,
iti jstatym
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ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

Tek 8. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

S.
.T.

...Jonus Butėnas 

...Jonas Butėnas

.......... Olga Roller 
..Marė Karužlutė

...Jonas

...Jonas

Įgiedojo
.O. Biežienė ir S. čerienė
O. Biežienė ir S. Cerienė
................. Jonas Butėnas 
................. Jonas..Butėnas

S. Struckus
Struckus

Struckus 
Struckus

NATIONAL BOTTLING TORAH COMPANY
86 Windsor Street Cambridge, Mass.

Telephone University 4111

Sveikiajisis gėrimas, nes sutaisytasis ivairiiĮyąis- 
tiškii šaknų ir lapelių. Kas užsiordvs keisą TORAII 
tas gaus vieną keisą toniko mažom bonkom už dyką 
Kalėdų dovanų, taip pat ir gražu k a 1 e n d o r i ū .

NAUJAUSI

LIETUVIS GRAB0RIUS
Suteikiu Gerfausį Paskutinį Patarnavimą.

Ksiina prieinamiausiu. U žvisų pilnį pagrabų, palaidojimų, su pilnu 
patarnavimu ir visais reikalingais daiktais pas mane galima apsieit 
su $80 ir augščiau už didelius, o už, vaikus — nuo $20 irrangščiau 
Niekur kitur už tokių kainų taip puikiai nepalaidos, kaip aS palaidoju. 
Kas tik turėjo su manim reikalų, visi yra dėkingi. '

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS: 3 1 :
820 E. Sixth Street, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 4486

I

I 1

iii

Urmininkas — M. Žloba.
539 E. Seventh St.. So. Bosron, 5h.« 
Telephone Soutb BostoD 8552-R. 

v'iėe-Pirmininkas — J. Petrauskas.
17 Vale St.. South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Glineckisr,
5 Thomas Pk., South Boston, Mas» 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broathvay. So. Boston. Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mas» 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 \Vinfield St.. So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 
nedėldienį kiekvieno mėnesio. 2-rą va 
landų po pietų, parapijos salėj. 492 E 
Seventh St.. Šio. Boaton. Mara

VERAGKAIRVIŠINSKAS1
LIETUVIAI ADVOKATAI

SIAME MĖNESY
Į DAINUOTI

(Visi 10 colių po 75c.)

Priverstinas Automobilių Apdraudimas
K ♦ ’

Massnchusetts priverstinas A1TTOMOBU.lV atsakomybės užtikrinimo ak
tas įeina j galę nuo miuSio 1 d., 1927. ir <wtif1krttai to užtikrinimo' turės bntl 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant automobilį prieš tų dieną, toje 
dienojo arba j>o ta diena. Nei vienas automobilio savininkas negalės gauti 
“pliiles” Im> certifikato įrodant, kad jis turi Atsakom y la'-s Apdraudė* f Irumrnnee) 
potipy, kuri užtikrintų atlyginimų iki $5,000 sužeidus arija užmušus bile vienų 
tuunenf, $10.000 daugiau negu vieno žmogaus ldle nelaimėje; arba b) Atsnko-

AMBROSE VincentB. *•. f-
; 255 W. BvtedKftyvStaitb Boston, Mass. Tel. S. B. 0506-M

HOPKINS Edward L.,
■ 362 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0501 

JAjflLS F. WALSH & SO1I,
382 Broad£ay,JBo. Bčstfn, tfass. . Tel. So,-Boston 0255

JENKINS Vincelt Al, b
•i One Statė Street, Boston, Mass. Telephone Main 7282 

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

TURAUSKAS***, 7■
104 Hampshire St, Cambridge, Mass. Tel Univ. 9692.

♦

t

----- — ■■ -t j— 1 “ff
mybės Bond'są lygio* fcuutos; nrlia 
penkių tūkstančių dolerių. Gerinusius 
lis pas pnsitikėtimis :i]xlraudos (iusuranre) agentus arba brokerius, kurie su
teiks pilniausias iufutiuacijas apirandos Rullvy,' bOUt!s*l| It' Jll1'
parūpins reikalingų certlflkatų, kuris bus reikalingas gavimui “platės, 
konieįuhiojnml šie apraudos (iusurance) agentui ir brokeriai:

-nH— 
j?
tifTlTuilas $ ra prb

16054 F

16046 F

16048 F

KNEIŽS^ ĄnUzuny F, J • į 
‘ 308 E.-Nlnth &, Sd.'Boktfrti,

LITHTrANIAN AGENCY,
361 West Broadway, So. Boston, Mass. TeL S. B. 0605

MIKALONIS Julius,
425 W. Broadway, So. Boston, Mąss. TeL

NAMAKSY A. J., ’ L
: Vest Broadu-ay, sj. Bortonjkt&n.

O’CO IRBROS, >
557 E. Broadway, South Boston, Mass. TeL S. B. 2402

PALIONIS J. S.,
366 West Broadway, So. Boston, Malą.

YURGELUN 0. P
2027
7180

Atlankykite mūsų žaislų
Trik.stjjnuiai pra- 

ančių feislę ir kito- 
anų seniams ir jau

niems. Gražūs stikliniai ir 
alumino daiktai. Didelis pa
sirinkimas, žemiausios kai
nos.

TH1 BAZAAR
397 Broadway, South Boston.

KALĖDŲ GIESMĖS
KAI.EdV pasveikinimas

. ei. kalki><>s: ................
ŠVENTA NAKTIS...................
KAI JAV KRISTUS GEMA

GLOBIA .....................................
KVTEI.T ......................................................... Kun.

<» TV PALAIMINTA KAI. P-DU NAKTIS Kun.
ATEIKITE ČIA .IVS IŠTIKIMIEJI.. Kun. S
I'ABŽEI.Y ALYVŲ ..................................
JEZAV KRISTAU MALONIAUSIAS. 
avė maria.......................................................................

SVEIKA MARIJA..................................

SVEIKAS JĖZAU MAŽIAUSIAS. ...
GVL ŠIANDIENA..................................

LINKSMA DIENA MI MS NUŠVITO..........Jonas
PULKIM ANT KELIU .................................... Jonan
š\ . IŠKILMINGOJI NAKTIS... Tėvvnės Kalėdų 
o IŠTIKIMOJI PUŠIS............... Tėvynės Kalėdų

Butėnas 
Butėnas

Butėnas 
Butėnas
Gicemču 
Giesmės

NAUJAUSIOS DAINOS Įdainavo
DtfLDUL BUDĖT.®............................. .....Justas Kudirka
DZlNGELIUKil ..........................................ė.JuMas Kndirte
MUZIKA MUZIKA ....................... O. Biežienė ir S. čerienč
DAINUOK SESUTE LEl’UNfil.E O. Biežienė ir S. tVrleuė

TsgRIUAU SEPTYNIAS ....
LOPŠĮ N®...................................

LoUTA (Buliškai 1 ..............
AJIULE (Italiikai) .............. .
JS t -

... .Jonas Butėnas 

... ..Tonas Butėnas
Babravičius
Babravičiai

I!

"^AU J AUSIAOKLU \
|, IŠTIKIMAS DRAUGAS .... Instrumentai iškas Kvartetą* 
i; REGINA VALGAS ................. Iostnnnentališkas Kvartetai

Ii LINKSMAS MEDŽIOTOJAS. Polka Ool ~ ‘ '—
J! LINKSMA PORELĖ, IVdka .

*
• NKA" POLKA.........
^JU VALGAS ....t.

” " j' ;
Ptu»irg»urt;italK:i3<b»4>raWsti>4m nanjaasi<>atii ir craiiausiomta 

dainomis ir muzika. įsigytu<> čia pažymėtus rrkunlns Ir reikalaukit 
musą katalogo. pri'lą«<himi 2c. štam|*<. i tslsakiusienis per (mšta siw> 
(■■lame nemažinti kaip 6 rekordu*, lh'ikiiluklte lą kol dar iH-išsibaig*. 
Sn užsnkj Inai* siąsklti* Ir pinigus sekančiu antrašu:

16047 F

16052 F

16053 F

16049 F &

Juozą* 
Juozas.

i
Jgrajino

G»liĮfl)bUo« Orkeetm
.. .OotanhijOK oric«m 

■ »' Ja

-.. GMuuHjON Orkestrą 
.. .OT®WHjr» Orkestrą 

f * ♦

A1TTOMOBU.lV
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UTERATIN® KOMISIJA: MM

Kun. K. Urboną v j-('lūs, 50 6tb St., 
South Boston, Mass. *i

Kun. 14 Taškunas* 86 St. Gqn|gJsL, ?( 
Įunvood, Mq»s. *./? R * HH t

Kun. J.\ šragždys’ 20 U’ebster St., ■■ 
Montello, Mass.

d‘j'«ru«ųis"5- 
! Br<

> V - - -< W # -

'lt
■1<

» •■ I

Ir visur teisybę gina - 
korektingai, bet griežtai. 

fraėį^SinąpžeŠkįęJt 

Ifr., Lithuania,?;

-»‘Geri raštai suramina, pa-' ■ 
moko, patraukia, prie gero . 
sužadina ir sustiprina tikėji- J 
mą, kelia žmogaus dorovę, - 
vadovauja senam ir jaunam; 
dorovingame gyvbnime,”

Prof. D r. A: M aliauskis

1 i
’ i f

}J
£Rūšies gerus daįl 

^•rūpesčiai ei$ 11*9} 
iuokėsite vartoti apsiginamojo1 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškoa spaudos.—Pijus X
---------------------------------------- -

RITA RITA RITA T Ali-
Mušą ‘ ‘ Rytą ’ ’ avskaitaiT “ 
Ne<kas kitas, til^j
Vis įdomiai ptirifc 
Nes jis visa girdi, žino

1 t

ir puolamojo ginklo

Bu-

•friaadii^a.^Su-’' 
palaiminimą ir atlaidus.

K*** F ■'

-PAVOGĖ LAIKRODŽIŲ
■ WORCESTER, Mass. —

• Whalen- Jewelry krautū- 
pavogta daug iaikrodžią, 
.tį vagys išmušė langą ir 

j lango jų pasivogė. Pa- 
vogtą ląikrodžiij vertė siekia 

;. kęlėtos šimtų dolerių.

jfr

ne-
—
■■ '

Prenumeratos kainiįK
Prista : į namus njjet 

62 lit., men. “ lit.

men. a Tir.
* TTzsieniuosė'niėtamš 100 lifų;

Lietuvos tarifas)

t

-»»*x
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KONTROLES
S « ♦ iŠ Yzxnno Tnw«x2S

ta M. MkfcfrtfarttK

_ 70 Fairvfey SL, New Britain, Conn.

SEKRETORIUS: Antanas F. Knelžys,
£

__ ««.
• 175 Ames Street, Montello, Mass.

!»Ten Eyck St, r v xr

.TA:
L* *Street,

Y<^ietijair 
. 1iaik4jna^

XI?
j

lwa

An1 na4 VafcinuSŠas? *Iž.
. 371 -Rortland Str- Cambridge, Mass.

j
A EpMlSįl

________ ________ >š£t225 ‘7‘ 
South Boston, Mass.

, S., Plonis., 385 kortom S t, c
- t T - TCamirklse, Muši K ’ L f r

A. Mičiunas. 74 Belden St.,
- - - - Xė\V Britam; -Conn.- ' 

" ’'_2—.

) Fairview St.,

Jonas Jaro:
South Boston,. Mass.

i

“Atidėliojimai—laiko vo
gimas.” (Young)

A

•X »

ORGANO REDAKTORIUS: P. Gudas, 
i $66, B vMdvray, f Sj><

Ne\v Britam._Conn.

Bes. TeL Parkway 1864-W.
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Advokatas 

JUOZAS CUNYS 
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
ki; vyru ir moterų ligų ir nuo 

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

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų
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5 7^t&isveikinimas 

j£. 7? Atlikus visuotiną akeinin- 
|, ką susirinkimą Liet. Preky- 

bįfe1 Bendrovės, reikalai ver- a *
čiamane vėl grįžti Lietuvon. 
Malonui būtų man ilgiau dar-. 
HKrtis'Amerikos lietuvių tar- 
.pe, kurie tiek kartų yra ma
iše maloniai priėmę ir man 
įsidėję. Bet kadangi didės- [

L be dalis mūsų Bendrovės vei-1 
t kimo yra Lietuvoje, aš pri- 
K valall tenai būti. Pasisteng-; 
>■ šht ant'Įtiek leis sveikata ir 
į gūbumas atstovauti Ameri- 
5 kos lietuvius, kuine yra savo 
| kapitalu prisidėję prie Lie- 

tarifų Prekybos Bendrovės.
F 5; Pasinaudoju’ šia proga iš- 

reikšti savo širdingiausią pa- Į 
I dėką" Tamstoms, kad .mante' 

vienbalsiai išrinkote 
| Taiūštas atstovauti. Taipgi 
g-:. dSkūoju visiems lietuviams, 

te dif kūriais man šį kartą teko 
pasitikti ūžZjų ptieltajtųtp<. I

Taš man duoda drąsos toliau1 
f darbuotis dėl pakėlimo mūsų 
| Sarstilgios tėvynės iš ekono- 
| iniškos vergovės.
t • Kurie atvažiuosite Lietu

von ateinantį pavasari pra- 
f šan atminti, kad man bus 

irialohu bent kokiame reikale 
į.; Tamstoms patarnauti. Jeigu 
■ kas iš Tatfishj, gerbiamieji 
1 Amerikos lietuviai, norėtų 

gabti kokių nors informaci-
? jį iš Lietuvos arba turėtų ko- 

kį ūors reikalą atlikti, pra
šai man pranešti. Aš su

* inielu noru Tamstoms patar- 
| bausiu. Mano adresas Lie

tuvoje yra sekantis: Jonas J.
f' 
I

n
I t- 
t f f.

PsAv

i » 1 I I

Romanas, Maironio Gatvė 
Nrj'l, Kaunas, Lithuania.

Bendrovės direktoriai yra 
man pavedę’smarkiau pradė
ti Importuoti įvairias prekes 

| iš Lietuvos. Pasitikiu, kad 
r Tamętos visi tą mūsų suma- 
| nymą paremsite, o mes iš sa- 
F ybpuses stengsimės Tamstas 

Užganėdinti.
I 7-Par kartą dėkuodamas 
į ^Tamstoms už išreikštus ge- 
p. fei'Įinkėjimus ir parodymą 
fe prielankumą, pasilieku, 
f-ėdžiai Tamstas gerbian-

fci ’ •' Tone# j. Pom(ma8 
J , -------- — , —■
B* • *

<
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Koncertas 
iiMMnSTtfiSMUIKIHINKO 

MžlUlilUM 
I SHa 9 1927 m. 
į cnt^itisHAU. , 
> «#ro^ectSt, Ctanbrtdge 
|b'; pradžia 3 vaL po pietą 
|z' di^Bė koncerte dalyvaus ir 
įminti-jotirtat Visua kviečia ®F Roųijai
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Gruodžio ,1 dieną 1926 metais prasidėjo L.D.S. naujų narių ir “Darbininko” 
naujų skaitytojų prirašynejimas arba vajus. Sis vajus tęsiš 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 NAI
, „ L, D.^sORGANIZA-CIJOS TIKSLAS—a) stiprinti narių 
tikybą ir df>rą prisilaikant vi^įkąs vienybės su Kataliką Ba$-

jausmus; f c) Platinti kooperacijos, judėjimą (Ročdelio pa- 
inataisK lietuvių darbininką tarpe; d) Padėti darbininkams pa
tapti pilnateisiais ir naudingais šios Šalies piliečiais; e) Rišti 
darbininką Mausimą Kristaus mokslo dvasioje ir pagal kri- 
kš^niškpsios*dem(A?atiJbanurodjrmą.

»•

r.

t% *

t
MES TVIRTAI TIKIME, kad darbininkai žiame vajuje 

pasidarbuos ir šviesos priešus nušluos duo darbininkiškos že
mės paviršiais.

TAD1 VISI Kristaus obalsitj sekėjai šubeUdrinkkne savo 
pajėgas ir įrūdykime jog mes esame stiprūs ir galingi

Tel. So. Rosr*n 0S23
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O f>(io tu landos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas sukatos vakarais ir ne- 

I dėldieniais, taijegi seredomis nuo 
i| 12-tos dieni) uždarytasii

| LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

|414 Broadway, So. Bo
1 Tėlephone So. Boston 2300 
| Ofisas atclaras nuo 10 iki 12 ryto, 
|nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nno 7 
f iki 9 vakare, šventą dieną pagal sw 
I Mtarimą.

*

I TteL\®rockton 5112 , . J

1
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DR. A. J. GORMAN

(GUMAUSKAS)
Sekmadieniais po pietį)

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

L. D. S. CENTRAS rūpinasi, kad į tą. taip prakilnu darbą 
Įtraukus kbdaugiausia darbuotoją ir kad juos supažindinus su 
plačiąja visuomene. Tad^prašomefkuopą raštinh&ą arba tam 
darbui išrinktą asmeną siusti kogreičiauma ^tisą pasižadėjusių 
vajaus darbuotoją vardus ir adrėsus, kad galėtume pradėti 
skelbti “Darbininke.”

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

ATLYGINIMAS—L. D. S. Centras atlyginimo nežada, bet 
pasidarbavusieji gaus moralį užmokėsią. Beto, Centras skiria 
ne atlyginimą, bet dovanas iš darbininkiško iždo.

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

c
■

■ĄUS T^ I AS—Sutittuktf visus lflžtifcrfcis darbiniu-įf 
kas i organizaciją,; kad a|saągojus nuu^idiudotoj^ ka-Į< 
pltalis^b ir nuo vėidmainią bedievių.

, VAJAUS EIGĄ įrodys mūsą susipratimą ir norą pasidar-^ 
buoti dėl brolių ir sesučių darbininką būvio pagerinimo ir iš- 
sibnosavimo. ' : : x ‘ • ■* ’ ;

- VAJUS DUOS PROGOS visiems ir visoms prisidėti prie^ 
L. D. S. ir vykinti gyyeniman užsibriežtąjį tikslą. X|

VAJAUS REZULTATAI Įrodys mūsą kataliką darbinin
ką stiprėjimą ar silpnėjimą. . < ?<" • . *

SĖKMINGAS VAJAUS PRAyEDIMAS įrodys, kad mes 
esame stiprūs ir galingi, gi nepasisekimas duos progos idėjos 
priešams pasidžiaugti ii pasityčioti iš mūsą ištyžimo ir sūp-
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h. L. KAPOČIUS f
J 251 Broadway, So. Boston J
< (“Keleivio” name) /
, Onso Valandos nno 9 iki 12, nuo
41 .'36 >kl 6 tr na» 6:30 Iki 9 vakare. >
* Seredomio nuo 9 ik! 12 vai. dlene i
* Paimtomis mx> 9 iki 6 vak. Nedft / 
'įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti' '

( -
Telefonas: Soutli Boston 4768 !

DR. BALABAN I
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS

; CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO
351 Dorchester Street

So. Boston, arti Andrew Są. Į

į D. A. ZALETSKAS

i Graborius ir Balsamuotojas j 44S ir 9S3 CAMKRIDGF. STREET 
| CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Telefonas Vniverslty 8831-WB
Rezidencijos Tel. University 8831-RB

n. k. nimm I
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Renidencijos a: UTTD-R. K
’Vfiao Telefonas So. R<>ston 0770-W 

S. BARUSEVIČIUS 
ulemvttkM OraborMM. Dalmaootv 
jm, Re«1 Barate Ir PvMle Notaras S58 W. Broudvay 
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XTel. Norwood 1506

|E V. WARABOW & CO
I (WRUBLIAUSKAS) . 
:; LIETUVIS GRABORIUS
I IR BALSAMUOTOJAS

1170 KASHINGTON STREET

Norwood, Mass.
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