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MAIŠTAI MEKSIKOJ

Europoj atsinaujino šnipinėjimai
4 ’

AUTOMOBILIŲ GAMYBA

Numušė algas

žmonių
BAISI NELAIMĖ

SUSIRGO

J i s serga mio Kalėdų

JAU ŽUVO 100 ŽMONIŲ

Ncw Yorke-mieste per pe
reitus metus. tra f ikoutaiayk- 
lių laužvtojąsuareštuota63.-

MTSSOULA, Mont,—Pa’ 
sažieiTnis traukinys jmšoki 
niuųhėgių. Dėl to žuvo vie 
nas pasažierius ir. 22 sužeisti

UŽĖJO INFLUENZOS 
EPIDEMIJA

VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITĖS!

NEDAUG MOTERŲ TEPRA 
SIKALSTA

gnTTTMHv wy.w su
LONDONU;

KIEK IŠLEISTA VEIDRO
DŽIAMS

GARFIELD, N. J. — Dėl 
čionykščio irPassaic'o audė
ju streiko gyventojai. ne
įstengė laiku užsimokėti tak
siu Dabar tų miestų gyvento
jai miestams skalni $300,000.

VARŠUVA. — Lenkija ė- 
mė vėl šnekėti apie užtrauki
mą naujos paskolos.. Šneka 
apie užtraukimą $100,000,- 
000 paskolos. Kalbina, žino
ma, Amerikos kapitalistus.

VEIKIA PRIEŠ EV0LIU7 
CIJĄ

NELAIMĖ ANT GELE 
ŽINKELIO

NUSIŽUDĖ DĖL NEDARBO PEREITŲ METŲ PASKO 
„ LOS *

West Virginijoj neorgani
zuotiems angliakasiams pa
mažinta algos ant 10 nuoš. 
Dabar ten mokam tiek, kiek 
buvo 1917 m. Dabar tie 
angliakasiai gauna ant 33% 
mažiau, negu unijiniai darbi
ninkai. •' 1 • ' •

CHICAGO PIRMOJE 
' VIETOJE į

Chicago pernai vėl pasižy
mėjo, kaipo žmogžudiškiau- 
sias pasaulyje miestas. Per 
mai ten papildyta 356 žmog 
žudystės. Tai 38 mažiau, ne
gu užpernai.

Bostone pernai žmogžudys 
čiu buvo 25. ’

Graikijos vyriausybė pa
kvietė Fordą įsteigti Graiki- 
joj savo fabriką. Siūlo Įvai
riu palengvinimu. Fordas 
turbūt pasiūlymą priims.

Rusiškoj Armėnijoj ištiko 
žemės drebėjimas. Nors dre
bėjimas tęsėsi apie 1 minu- 
ta, bet tuo laiku žuvo 16 žino- 4. 7

nių ir sužeista apie 20. žmo
nių. . Žemės drebėjimas pa
kratė visą pietinę Armėniją.

Ant salosJiuinata jau žuvo 
apie 100 sukilėlių, šimtai ki
tu yrą areštuota.

Sumatros Sala guli tarp 
Azijos ir Australijos.

NEW BEDFORD, Alass. 
— Policistai susišaudo su 
“hi-jackeriais” ant vienos 
farmos. Vienasjpadauža ta- 
pojmšautas, o 15 jų areštuo
ta. Jie buvo mūnšainieriai.

roristų grupes. Kaune būro 
teroristų centras, kuriam va
dovavo žinomas teroristas 
žydas Rafali Čiornyj.

Kaip matyti^ iš rastų pas 
areštuotuosius komun istus 
susirašinėjimų pąnašus per
versmas buvo ruošiamas ir 

i kitose Pabaltijo valstybėse.

PARYŽIUS. — Tš Paler
mo, Italijos, atėjo žinia, kad 
judomųjų paveikslų teatre, 
buvo kilęs gaisras. Panikos 
metu sužeista 14 vaikų. Ke
letas vaiku miltinai sužeista.

AVASHTNGTON.,— Ame
rikos žmonės per pereitus 
metus veidrodžiams -išleido 
$35.000.000. Pernai veidro
džių išdirbta 3.5 ntioš 
ginu, negu 1923 m.

UŽĖJO ŠNIPŲ BAIMĖ .

’ Europoje pinįu sykiu po 
karo apsireiškė šnipinėjimo 
baimė. Didžiosios valstybės 
ėmė sekti viena kitą ir gau
dyti intariamus šnipus. 'At
sirado visokių slaptų agentų, 
nesuprantamų moterį], viso
kių suokalbininkai. Anglijos 

, slaptoji policija padidino sa- 
: yp budjąųpą irsg^a, .įtartus 
ateivius. Prižiūrimi yra net. 
Ame r i kos pilieč i a i. Ai neri ka 
ir Anglija 'yra susitarusiu 
viena kitos nešnipinėfi ir vie
na kitai visokias karines 
slaptybes išduoti. Bet ka
dangi Amerikos piliečiai ga
li šnipinėti svetimos valsty
bės hąudai.-todel pareikalau
ta amerikiečiai registruųfis.

Šnipinėjimo intarimai ir 
baimė prasidėjo, kai Pary
žiuje tapo suareštuotas vie
nas Anglijos buvęs karinin
kas. kurs turi vedęs vokietę. 
Jis bus teisiams, kaipo Vo
kietijos šnipas.

i Toliau Franci joj Įkalinta 
■ vra moteris, kuri pavadinta

NAKTINIAI “MŪVI AI”
Vokietijos filmų firmos iš

guri rojo daryti filmas nak
ties met u/ Tai tikm nau ja- 
nybė. Tągali daryti miktįbe 
dirbtinos šviesos.

“Maskvos akimi.’’ Ji šnipi- 
•nė-jųsi Rusijos naudai.

Vokietijoj Esseno mieste 
suareštuotas Kruppo firmos 
vienas perdėtinis. Jis Įtar
ias. kaipo Francijos šnipas. 
Skelbiama, kad jisai po areš
tavimui tuoj nusižudęs.

Čeko-Slovakijoj šnipijada 
pasiekė augščiausio laipsnio, 
kai. čekų pasižymėjęs kari
ninkas'Gaida priverstas bu
vo atsistatydinti. Jis vado
vavo čeki] Ii gi jonui .Sibire. 
Jis pasižymėjęs visokiais 
skandalais. ~

bia Su v. .vnisti.ji] kapitalis
tams užsieniams paskolos su- 
iteikė sumoje $1.354,824.670.
Tai rekordiniai paskolos me
tai. Anglija 1913 m. paskoli
nusi užsieniams arti $1,000,? 
000.000.

t GALĖDAMAS

dau--^”’- Tarp jJJ motėm tebuvo

ta. Iš viso kęl kas surasta 
61 lavonas. 20 sunkiai su- 
žeistų žmonių yrą ligoninėse.

Tiktai keletas žuvę nuo ap
deginu). Kiti risi buvo šu
nį indžioti. • ./ 
t Gaisrininkai'atlėkę gaisro 
gesinti sutiko besigrudžian- 
čias minias pro duris.- O ug
nis buvo vidutyje. Todėl

Jau rašėme, kad “Darbininko” koncertas sausio„2 d. š. nu 
gražiai pavyko. Skaitlingai susirinkę L. D. S. nariai, “Darbi- 
ninko” skaitytojai, prieteliai ir rėmėjai dar kartą pareiškė 
“Darbininkui” širdingiausią užuojautą. Davė moralę ir me
džiaginę paramą. .

Didžiausias kreditas priklauso to koncerto dalyviams: Mon- 
tello Šv. Roko parapijos koriii it jo vedėjui p. Burke, So. Bos
tono šv. Petro parapijos korui ir jo vedėjui p. M. Karbauskui; 
dainininkams: pp. M. Blažauskaitei, J. Baniui, M. Gribaitei, A. 
Raudoliuniutei, M..česniutei, M. Mazgalienei ir M. Petrulienei; 
pianistėms: pelėms 0. Čiurliutei, A Piniutei O. Gribaitei ir F. 
Karbauskaitei ir pianistui p. Burke; artistui smuikininkui A. 
Židanavičiui. Visiems čia pažymėtiems menininkams, to kon
certo programą išpildžiusiems L. D. S. ir “Darbininkas” taria 
nuoširdžiausią ačiū. - ~ .__ 3T

• 4 •- » -f

Tikietų platinimo darbą vedė p. J. Guzevičius ir jam pri- ‘ 
gelbėjo vietinės LDS. 1 kuopos nariai ir kaimyniškos kuopos. 
Ačiū paramai ir užuojautai gerb. klebonų skaitlingą publiką su
darė ne vien vietos, bet ir iš apylinkių kolonijų. Ypač Mon-— 
tellas atvažiavo 4 didžiuliais autobusais, ir keliolika makabifių. 
Dideli pasišventimą parodė šios kolonijos koras.1

Norwoodas irgi gražiai pasirodė. _ Buvo vienas autobusas 
ir keletas makabilių.- - - yr'

Cambridgius autobusų neturėjo, bet skaitlingai atvažiavo 
gatvekariais ir požeminiai^ traukiniais. Buvo nemažai žmonių 
iš Lawrenceį Lowell, Brightcn ir kitų kolonijų.

Vietos gerb. klebonas kun. K. Urbonavičių/labai nuošir
džiai prigelbėjo surengime šio koncerto. “DarbmĄk&s” už”tą 
taria kuonuoširdingiausį ačiū. . •=

Gerb. kunigams :t K. Urbonavičiui. J. švagždžfui. F. Virmąus- 
kuį F. Juškaičim  ̂F.,£urui,y. K. Taškanti, K. VasiuL 
niūnui, F. Strakavskui, S. Kučui ir L. Kavaliauskui, ‘*Darbmųl 
kas” taria širdingiausią ačiū nž gražią ir nuoširdžią koncerto 
reklamą. ’ , . b

“Darbininkas” ačiuoją ir tiems, kurie svetainėje taip gra
žiai ir tvarkiai priėmė ir susodino publiką. , ’

. Nuoširdų ačiū “Darbininkas” dar kartą taria visiems, ku
rie šiokiuo ar kitokiuo būdu prisidėjo prie surengimo koncerto 
bei jo nusisekimo. • ’ . ’ .

Vienas laikraštis atstoja 
dešimtis tūkstančiu karei vii], 
(Napoleonas). '

Kai Meksikoj valstybės ir 
Bažnyčios santikiai tebėra 
neišrišti, tai atsiranda ten į- 
vairių maištų. Valdžia kalti- 
na Bažnyčią už kurstymą 
prie maištų. Bet yra aišku, 
kari daug maištininkų pasi
naudoja dabartine netikra 
padėtimi plėšikauti. V aidžia 
prieš maištininkus kovoja be^vvkę. 
pasigailėjimo. Žudo juos vie
toj. Per keletą pastarųjų 
dienų valdžios kariuomenė 
sušaudė 84 maištininkus. Val
džia Įsakė šaudyti visus, ku
rie tik pakelia ginklą prieš 
valdžią. IŠ tokios padėties 
naudojasi visokie sauvalnin- 

' kai — prie menkiausios pro
gos valdininkai žudo sau ne
patinkamus žmones. ■

- Kaip dabar paaiškėjo iš 
rastos pas areštuotuosius 
gruodžio mėn.T£Jt. naktį ko
munistus medžiagos, bolše vi
kai tikrai ruošūM-^gffdaryti 
komunistini perversmą Lie
tuvoje ir tai jiems būtų prie 
senosios “tikrai demokratiš
kos” vyriausybės tikrai pa- 

Bet tautiškoji vyriau
sybė padarė gidą Lietuvos iš- 
gam ų su many m ui. Joks pa
vojus komunistiško sukilimo 
Lietuvai daugiau nebegresia.

Sukilimas turėjo -Įvykti 
per Kalėdų šventes. Jam 
ruošti buvo atvykę iš Rusi
jos Kapsukas, A n ganietis it 
kiti žymūs komunistai. Be 
jų, sąmokslo’priešakyje sto
vėjo aktingi komunistai, gy
veną Lietuvoje, kaip: Karo
lis Požėla, Juozas Greinfen- 
bergeris, Kazys Giedrys, A- 
domauskas, Kalenda, Abro- 
movičius ir kiti. - -

Sukilimo tikslas buvo įt'es- 
ti sovietų tvarką Lietuvoje ir 
sujungti Lietuvą su Rusija.

Pas vieną areštuotą komu
nistą rastas sąrašas .asmenų, 
kiirie turėjo būti išžudyti ar
ba arešt u oti. • J am e yra visa 
eilė buvusių ir dabartinių mi- 
nisterių, žymesniųjų visuo
menės ir partijų reikėjų ir 
Seimo atstotų daugumas. 
Savo priešams išžudyti ko-

Williamson, W. Va. laike potvinio. Upe Tug ištvino ir apsėmė miesto gatves 
daug nuostolių.

><• ‘ aciu

. *«Senasįs pasaulis tapo_ su
jungtas su Naujuoju telefo
nu. Londonas jau gali kal
bėtis per telefoną su Nevy 
Yorku. Pinnas pasikalbėji
mas įvyko sausio 7 d. 8:44 v. 
ryte. Pasikalbėjimas tęsėsi 
‘penkias miniu tas ir abi pusiĮguūj 
gerai girdėjo.

PO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
ANTRA l)TĖNIS’Nr?~3~ '===

• EL PASO, Trxas. — Al- 
j bert B. Fall. kurs buvo vidu- 
;rinnF' reikalų sekretorius 

ORLAIVIO NELAIMĖ ^ilai-dingo kabinete ir pateko 
■- --— . ■ „ teisman už kyšių ėmimą, da-

-Sųv. Valstijų kariuis.oriai- |)nr serga pJauchjubždegimu.. 
vis norėjo lėkti į Pietų Amt* 
riką pareikšti- gerus. Dėdės 
Šamo linkėjimus Pietų Ame
rikos respublikoms. Bet or
laivis turėjo nusileisti Ceift- 
ralinėj Amerikoj Nikara-

Truks pora savaičių 
tą orlaivĮ pataisyti.

i
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Antradienis, Sausio 11 d..
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čia parodoma naujai statom ieji Amerikos laikraštininku- klubo namai Washingtone. 
namai bus netoli prezidento rūmu — Baltojo Namo. Kampe parodomas klubo prezidentas. 
Jisai yra Buffalo Evening News laikraščio redaktorius.

RODYKLĖ No. 63

VirimcrReceptas
Sveikatos dėlei reikia kasdien valgyt1 
ynu sčk-ttą ^>t«4nki>+.---- Sėlenos yra

priruoštos krautuvėse skętioje formo
je ir galinta jas naudot visokiais bu
liais valgių pri ruošime.' SčIeną'Tjk-iiiKai 
v įsiems patinka, sėlenų-fiyragaiėiai ir 
liltolia su mielėmis kepta vra puiki. Se
lenu net galima Judėt į skanius irba- 
iUjitls py ragu i eitis. 1 >u šaukštai į die
ną sėlenų maisto skaitoma apsaugine 
d.-z.a - liek sėlenų lengvai gulima su- 
yalgyt dviejuose sėleuitiimise klerkuo
se! Sekantis reeepttts parodys kaip 
1 r;rengt kiaušinienę su sėlenomis, kas 
yt a sveikiausis ir skanktusis valgis.

KEPTA SELENU KIAISIMENE

.1 puodukas sėlenų 
2' j puoduko karšto pieno 
' puoduko rttkratM-----------
% šaukštuko ilrttskus • ’* ■ . •
i. .tetanai suplaktus kiaušinius.
' šmikšt tiko vailifos
Sumaišyk viską krūvon ir kepk iš- 

..viesiuotaine inde iki kiaušinienė aje 
kietės. Tų trijų kiaušinių tryniai gali 
imt sunaudota pudinge, o baltymai, su
plakti i putas ir kiškelį apkepinti ant 
viršaus.

rtrnTi

— Kaso ISABELLE KAY

PLEČKAITIS IR BUKAUS
KAS RUOŠIASI UŽ

SIENIN
J .’ -U » ■'

* 'Bolševikai s<KŪaldemokra- 
tai Seimo nariai Plečkaitts'ir 
Žukauskas gruodžio mėn. 21 
<1.4«t vq’ ateįH na ]WŠv-t

PERVERSMO DIENOS 
n V NAKTIS "

praėjo Kaune ramiau- 
šiak Visa naktį niieste budė
jo ii* vaikščiojo sustiprinti 
patruliai, kurie daliojo tvar- 
kos ir pikt ino ar praeiviai tu-

—ri leidn,ims naktį Aąikščioti. tis leidimo i'Užsienį. 'Pirma 
kurie, tu leidimų reikalui-jiegu’ juos ten išleidus reikėt u 

pajUkruiti jų turimos krimi-

R

gieiųs, buvo išduodami Karo 
KomeudaMtu'mė ITl raliai 
pasžymėjo pavyzdingu nian- 

^aguinu.
»L; • f- . * ___

y Pažymėtinai gražūs tautiš- 
kosios visuomenės su kariuo
mene vicnyljės apsireiški
mai: mūsų studeiitės  ̂isą va-

* karą ir naktį vaikščiojo mie
sto gatvėmis su buterbrodų 
pintinėmis ii- dalino juos ei
nantiems šaltą naktį budėji- 
mo Tėvynės Laisvės' sargy
boje darbą patruliams. Tie. 
maloniai ėmę tas’savo seselių 
dovanas, b(‘t... pirmiausia 
mandagiai klausėsi jų vak- 

; ties vaikščiojimo leidimu.
Gražiai ir tvarkingai.

n
sigynimo pajėgti ardymą dar 

1919-1920 metu.
______ ;____ v.
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dėtuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
^gerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaip© šeiminin
kė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku-__

rie bus tndomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

v
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IR KRIMINALISTAI 
NURIMO

Turimomis iš Kaium mies
to poli ei j os žiu i < >m is,_ v i sas
tas dienas, išskyrus tą vie
ninteli susišaudymą Žaliaja
me Kalne, nebuvo Kaune )/r 
vieno k>-ii)iiii<tli)iio Htt-'oh alti- 

~)Tlo. ne jokie priefntoluifjo į- 
VĮįk io, taip kad nei kriminali
nei. nei viešajai jiolicijai tuo 
atžvilgiu nėra nė darbo. Ta
sai t-ikrai pažymėtinas tvar
kingumas ir kriminaliniu 
gaivalu nnrimimąš yra di
džiai charakteringas naujai

O *

tvarkai, kurią Įvedė tautiš
koji valdžia, iš karto ]>ada- 
riust galą buvusios soęįalisįu 
vvriausybės pmdėtajai anar
chijai.

P. ANT. RAČYS VĖL POLIT. bą palydėti 
POLICIJOS VIRŠININKAS IžiugsuūUūl

2__  * Į

' i

Jeigu susitepi pirštus rašalu, uždėk .z 
skaruli pamirkytų amoiiijoj ir (taškui 
1 ■ uįd;:tik šaltu vandeniu. Tas nuims ly-_____
šalo plėtmus.

Laikyk storas |M>pieros kortas l<a ulei- 
•ta iš skalbyklos, jeigu manot keliaut 
kur. .los labai gertr suvyniot suknias, , • 
l iiusktts. nndarokus.Tr tt. ■ ■ ’

. 1 ’

Vilnoniai sukietėja naudojant aštrius 
įcuilus. Juodeikių uiazgot baltu mui
lu ir paskui išgręžt lengvose putose 
vietoj tyram vandenyj.

Grožės Patarimai
Ar rytiniai namų apruošiinai turi |ki- 

vargint šeimininkę? Ne! ihing mote
rų būna nusialinusios, galavos susmukt- 
kai kasdienini nani^ darbą užbąjgia. 
Devyni sykiai iš dešimties. šitoks^Mu- ■ 
vargintas paeina nuo vidurių užkietėji
mo. Atsikračius to negeistino apsireiš- 
kimo atgausit savo energiją, ir-gerą 
sveikatą. Tuksiančiai rado tą vieną'1 
saugi] kelią, atsikratymui visiškai nuo 
užkietėjimo — rado tą sveikatą, kurią 
įnanė.^au nustoję visiškai — rado ją 
naudodami Ali-Brau sėlenas. Geras už- 
žiurėjimas savęs reiškia ne tik kad jū
sų fiziška padėtis jmgerės. liet jūsų a- 
iielna išvaizda ir palengva atgausiu sa
vo jaunystės grožę. . •- —

Apatišką Sveikata
.z-Vietios-valstijos Sveikatos Taryba iš
leido raštą, išdėstant] kaip kiekviena 
motina turi .sekt savo mimuose sveikst- 
tos Įtekmę. Baly kai namuose, kurie tu
ri įtekmę.ant vaikų= sveikatos yni: 
Sveikata tėvų ir kitų šeimynos narių; ’ 
gyVeninio''apiinkyliės namuose, kaip' tai ’ . 
šyarums. oras, saulės šviesą^susigrūdi
mas. ypatiškas sutikimas «r bai*niai. 
nn-dikalė rf deptistlriv inspekcija. Ra
mi atmosfera jtiprastai reiškia gerą. 
Valgis yra svarfda'ltsiu dalyku sųaugu- 
siems ir mažiems. Pienas. švieži</s dar- 
ŽoVė: 
juoda duona reiškia gerai maitibhmą . 
luiną 
ažtat j-eikia .mksti Įpratinti j gerus.__

Po keliolikos kas buvo pastebėjęs. Noras 
skas paleido į ■ pa^pvlnyti ir. pavydo jaųs- 

1 - i - 1 - 1 * •; iTauba du šūvius nuo kuriu 
šisai vietoje krito, šlivins- 

jkas apkratęs kišenius ir pa- 
Ih-s atstatytas i..... savo rie- k:J O'Lino radęs, para-

jo namo.
Keturvalakių policija tuo

jau ėmėsi žmogžudystę tyri
nėti. '-Padarius nuoy. v-ko 
pad. Pulokai pas įtariamą 
šilviiiską kratą, buvo rasta 
Juodos medžiagos gabalas: 
liudininkai pripažino matę,' 
kaip 'Taubas tą niedžiągą 10 
dieną pirkęs. Pasiremdamas 
šiais daviniais p. Puloką Šli- 
•vinską areštavo. Tuomet 
areštuotasis įyisipažino kal
tas.

Taubas, Sako, .rengęsis Į 
Kanadą: turėjęs prie savęs 
apie 2.000 litu. Grįždamas 
iš Kalvarijos. Taubas. buvo 
užėjęs pa&pr ¥. T. — Šlivuis- 
ko nužiūrėtąją irtai. Šlįviin<; talas.

Buv. Polit. Policijos virši- 
fiiukas p. Antanas Račys. bu
vusios socialistinės vyriausy-

mas sugundė ndąimingąjį. 4

SOCIALISTŲ APAŠTALAI 
— PLĖŠIKAI - —

PLAUKELIAI. Kretingos 
apsk. š. m. lapkričio mėli. 8 
d. vakarą plėšikai užpuolė 
grįžtantį iš Plungės val
sčiaus viršaitį su žipona Be- 
brungėnų miškely}. Viršai
tis nuo jų išspruko pas pjl. 
Akintą, ir perspėjo kitus 
grįžtančius piliečius. Susi
darė gerokas vyrų būrys ir 
pasisekė plėšikai suimti ir at
vėsti pas viršaitį. Tik kaž
kodėl, viršaitis su jais pasi
elgė peršvelniai. Paėmė do
kumentus. o kitą rytą pas s<t^ 
ve pasikvietęs visus išteisi
no. Vienas puolikų tai žilio-, 
mas Plokščių kaimo degtin- 
tiarisdr uolus-tsoeialbstų'apaš-

tos. užvakar parvyko iŠ už
sienio ir nuo vakar dienos 
vėl paskirtas ir jau pradėjo 
eiti Politinės Policijos virši
ninko pareigas.

Laikinai paskirtasis Polit. 
Pol. Auršininku p. Bronius 
Vėžys ]paskirtas Polit. 
viršiįlinko padėjėju.

_ APGULOS STOVĮ 

perversmo naktį Kauno min
ime panaikinus ir pradėjus 
veikti naujajai proi'. Ą’olde- 
inaro Ridarytai Vyriausybei 

Kauno Karo?srities virši
ninko ir Komendanto parei- 
'ra*
gas vėl. pradėjo eiti1 buvusis.g

■< Konmidantaš pulk. lt. Sku-
v. . . • ‘ * 1ras-

t

—v'gi ' . ♦ . t r. r “v

- ; SULAIKYTI AKTYVŪS 
t r KOMUNISTAI -

f ** £ ';* ■}' i- '

jplitihės poUcįtįjo^ipastan-
X laidyti ^OsuVfiaSun 

rviųjų komunistų, li-urie 
Kitomis žiniomis varė pra- 
’ - - • • 'i

. Maištingą Lietuvos vtiktybei 
4$rbą. • Suimtųjų tarpe yra 
•ŽiJfniųkomunistų veikėjų jau 
įįtęržymėjusių tarptautinėje 

je. <; -
. 5* Draugt* su jais pristatyta 

| labai daug įrodomosios jų 
L AŽeikimą medžiagos, kuri bus 
p, Artimu laiku išnagrinėta ir 
V ięaltinmkar patraukti atsako- 
^_4pvbėn. Komunistu vadų su- 

Je&mmas yra rišamas su slap
ti mostu jų perversmu 

Lietuvos vyriausybę.
’ d?o tardyipo bus patiekta pla- 
Ąį. medžiaga apie komunistų 
jįėikim;]. Tuo tarpu galima 
■pasakyti J kad labai laika oį>- 
iižiūrėt a.

< -ATMAINOS VIDAUS REL 
- U KALŲ MINISTERIJOJ

>'W ’
* • f A ITV < C< 1’1 I..., -i

V:

i*-

&-. 
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PERVERSMO AIDAI

VILKAVIŠKIS. Visa tau
tiškoji lietuviu visuomenė 
politinį perversmą sutiko di-* 
džiausiu-entuziazmu ir rim
tumu. Žinia apie tėvynės iš- 
gelL’jimą žaibo greitumu ap
lėkė visą apskritį ir liaudies 
džiaugšlnui nėra galo.- So
cialistiniai gaivalai nusimi
nę: bolševikų ir kt. priešval
stybiniu asmenų areštai tę
siami.

Karo komendantas 
kap. Tallat-Kelpša. apskri
ties viršininku paskirtas p.- «
A. Kubilius. Tuo tarpu, vi
sas gyvenimas eina norma
liai.

Pol.

NUŠOVĖ
K<! n-r rul ai,-m i ( Vilkaviškiov

apskr.). Gruodžio lOd.'nak-v
t-j, .grįždamas iš Kalvarijos 
Albertas Taubas. gyv. Navi
ninkų km.. Keturvakikių v., 
.susitiko savo pažįstanią Pra
ną ŠI ivinska, gvv, tame pat. 
kaime. Šisai pasisiūlė Tau-

Virtuvės Patarimai
I.< ngviattsįs būdas nuvalymui įieėiaus 

yra sušlapinant sknrutj kerosimi ir 
šveiėianf visų pečių.

'.Jeigu nusideginat laike valgių virt
ino. i įlojau uždekit ant skaudulio aviži
nių miltų košės sudarytos su šaltu van- 
ieiiiti. Avižinė košė mažina skausmą 
ir gydo.

Įteikia ledų^krytiią užiaikyt taip, pat 
švariai kaip kitas dalis namų. - Visada 
mazgoki! lentynas pilimi kas rytas 

-Kad-nesusAilintis verdamo įiieno. iš
virk vandenį apie colio gilumo' ir jcis- 
kui išpylus virk pieną. ••

__ Naminiai Pasigėlbėjimai • ’
KuoUlet skalbi jiosinaUes. kurios i»a- 

gel t oliavusios, natiflok biškf tanai- suflė-* 
t.»nos plaunamam vandenyje ir jos pa
liks baltos kaip sniegas.
•~ - .,J -

ir vaisiai, čielų grudų valgiai ir

Maisto Įpročiai yra labai dideli* .
*■

’ * * Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus: - g:. 1-2.
šiandien pradėk taupyti leibetius nuo- Stamlard ir Cballenge pieno dėl bran

gių premijų. Tai yra pienas, kokio jus reikalaujat jūsų virtuvėje jmdarymui 
jx airių valgių. 

ytą

»

■x

%

i

■
*

2"

ppekfornri šeštokui.

I •

“Alba dalyk,' ką 'Dievas 
nori, arba kentėsi, ką tu ne
nori.” — Šv. Augustinas.

“Darbininkas” plačiai skal

■» ■,
» i

*• 4 i
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Tik Pasaldytas 
Kondensuotas Pienas Parodo.

Tikrą Geros Kavos Kvapą

SENI PALIKIMAI 
.KLANG1U KAIMAS. Ve-’ 

limbios v. pas pil. Lazauską 
yra senos girnos su iškaltais 
1542 skaitmenimis, kurie žy-' 
mi greičiausiai, metus, neš 
girnų paveldėtojai jau nebe
atmena ji] senumo.

Tas pats pilietis turi ir se
ną ragą su žalyfirinėmjs rin- 
kutėmis ir išpjaustytomis ga
na seno stiliaus gėlėmis. Me
tai nežinomi.

I KAUNAS. Vidaus lrika: 
ministerijos piliečių ap- 

^įjlgos ■departamento direk- 
i*Miin paskirtas p.- .Jakobas, 

r pji'miau buvęs to doparta- 
X<‘kb >rius. Naujas 

direktorius p. .Jakiibas gruo- 
^?'džio21 <1. is p. Danauskopri 

<b‘partani(*nto reikalus 
įntyfalrjo eiti pareigas. P. 

gražinamas i 1\r- 
U«ję^5jtpygard<is teismą. į 
Senąsias teismo nirmin

GAISRAS
SKARULIAI. .Jonavos v. 

^Lapkričio 23. d. 5 y. vakare. 
Skoruliu bažnytkaime sude
gė 5. gyvenamieji- namai, 
tvartai ir du klojimai su ne
kultais javais. Gaisras pra
sidėjo iš \ iempkloijmo. ku
rio Šri mini ūkas" birvo išvažia
vęs i antrą parapiją vešli.-

fc-

Jscfiąsips teismo pirtijininko 
| įKldejęjo pareigas.
j • ^aijEpal vyriausiasis dar

bo ibspekforiiis p. Balt nišai 
tfe iš einamu pan'igu allei* 
'džjamas mm š. m. gruodžio 
21d. V y riausiojo darl>o m 
fipgkt<M ians.y.tn‘igoĄ laikinai 
pavestos eiti tos p.u ministe
rijos so<*!:d«‘s u|i*wll!*os in-

kada pirmą
vo 'j;funa žmoną Į namus, ra
do nelaimę. Gaisras rad*»s iš 
nežinomos priežasties. Nuo 
Skaruliu bažnytkaimio už 
dvieju kilomelnt Vra dona 
va. iš ten pribuvo būrys giris- 
rinmkų baigiant degti tro- ...f •
boms. nes gaisrininku Įran 
kini yra laikomi žydu, o Ska
ruliuose nėra nė vieno žydo. 
to<lel nebuvo reikalo.* matyt, 
ir skubini is su pagalba. ■

LTA mintis nėra nauja.- Nesuskaityti 
tūkstančiai "apsvaigusių" kava tą ži-' 
iiojo pei'' gem kartės. . '

. Rinktiiiiausi viešbučiai ir kliubai. kur pietūs 
tai miotikiai, lŲndęii’s 1 ’asaldytas Kondensuo
tas Pienas yra paprastas apsireiškimas. Apart 
jo senovės gerumo Boiden’s Pasaldytas Pie
nas yra daug ekonomiškesnis negu cukrus ir 
smelona —kelias Pasaldyto Kondensuoto Pie
no eina lie.k toli, kiek puskvortė Smetonos ir 
svaras cukraus.

KAVOS .BANDYMAS- Pradėk varlei Borden's 
l’asaldy-lo Kondensuoto Pie'no į kavą. Ir atrasi, 
kad. priduos kavai netik puikesnį kvajią. bet iš
vilks aikšlvn visą gerunią puikiai sutaisytos Ųavos.

_ -Nenustelbia tA puikaus kavos kvapsnio. Po to p*r- 
-itikiink. jog vienas k<nns l’>t»rd<>n's Pasaldyto 
Kondcns'aėto Picinrcina taip kaip puskvortė 
p’r-no ir sysrras ciikro. ■

Taupykite Leibelius Dėl Bangių Dovanų
K i«-kx i<-ii:i< lUinlcn, L< ili'lis k:in> ii v:iiz<l:i<>i:i turi lidrlę premi
ją \crlę. \it:inkx kr-.i- . rtimi:n>*ią iuvmiją klintinę ir |>.ižin- 
rėkiu- k.iii> l<-i«iii ":,uii >’<l.il»rhiiji «l:iik:ą. lėkščių. i:iikr<xlžią ir 
iliniLcIi |>uil.inu<ią <|;. <5 ką l‘-VK.\l tik mi r-irilc-i leil-eli.ii- nuo 
šio^ riišiev l':i<:il<l> io KomFen-uoto Pieno. J’riolėk Uiiipyt leilie- 

1 ilž-imisiMes. ,!ei |>::1ogi;iu. rcikąl.-iąkil
PYKAI iiiu -tmolo k i;il<>-«>.1*1.iH i;iiiie ralnkiM < mg pren i.ią.

> Mūsų Bos|on’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

A77OS!//./( A7?l7/tlfls 
<•-. ci;c»vipY:\ci„ u.j. 

I!» Al "iru Strev 
;irt i ^Vnshin^ton St.

I ALI. KIVLIL Mi—
II :t r.| Str.-et 
ui i i IU«ilG»r«l St.

f .

r.KiiH-;i:ri»RT. 
h G < ’ihicivhm Si. 
arti Malu Street

Įsigyk Šią Stebėtiną Knygą
“Milk ii.x i»*i »*w'ii •«••»«».|».ir. Mi >. Vii.

;tln b»i.rx |> i cmrttG* ir i«» \arb»jiniŲ.
lik it'i't-;. savo voioa. oipi-jjj ir kurpi ro-to ženkle*' už 1t»r.

■ t'pmokėJ^njur^H-kav tain, |>rrsiuniimo> ir tt. ,

tuk i:6ki>nx < <>miam. i-.oi:i»e.x l.i.ihj. .\e\\ yvkk

■ SS"

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasialome visiems gerų raštų mėgė
jams įsigyti dvi geras kjįrgas f pirmų u 
antrą tomą

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7^ colių, dailiais kietais ap
darais, po SOOsuvlršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų IžįGĮĮi^JšpJrkite pašte “Money 
Order” Ir siųskite:

“Darbininkas’*
3GB XV. Rroadwx.v.j Sa‘ BeAton. Masa

i

tomas Lietuvoje. Visi juomi 
džiaugiasi šy. Kalėdų diena, 
yra džiaugsmo diena. Lietuvo
je be “Darbininko’ ’ir šv. Ka- 
ledos»nelmksmios. Tad užra-’ < 
syk šiandiena ir suteik saviš
kiams džiaugsmą šv. Kalėdose 
ir per visus metus. Siųsk $5.50 
dabar, o šv. Kalėdose skaitys 
"Darbininką” Lietuvoje.

Visi Skaitykite

Jono Kmito

Tai Didelė Knygą 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ
Įvairių — patriotingų
juokingi], rimtų, bet
visiems visoš supran
tamos. v eik visos yra

originalės

Apdaruose $150, be apdaru- $1.00

•“DARBININKAS
366 Broadway, So. Boston, Mass

nndarokus.Tr


• ■».

CIJA

RAUS KRAŠTO LIETU- 
Įvių ūkininkų SUVA- 

 

I ŽIAVIMO REZOLIU- 
^■4 CIJA

j Lietuvių ūkininku j
7 • *• Šjįįžjih-Š ■ .-a *i

cįįų, kuriomis nutartą stąja- 
_ .Ajft 1 M —T • 1 ' • •

miško kurui ir statybai, dėl 
šių metų nederliaus reikalau
jame mokesčiu sumažininidr, 
reikalaujame plačios para-

< v--
•y. a. ■ , - - ------------ -

Važiavimo komisija, į kurią 
įėjo: 1) agr. Stankevičiui 
Motiejuj agr. Kurilavi- 
Čiūs Petras, 3) ūk. Špokas 
Stasys, 4) Matijošaitis Sta
sys, 5) kun. .Maliukevičius 

, Klemensas, 6) kuii. Pruns- 
kiš Petras, .7) ūk. Gaigalas

suva- 
y žmvimas, tarp'kitų rezvliu- 

cijl], kuriomis nutartą stgja- 
ti savd ^ėinrs ūkio draugija, ir žmonėms, kurie

n i patys žemės nedirba ir turi iš 
. . , . ' . ,ko gvventi; reikalaujame,

r teisių patarimo

c

gražias Vi

kad jie neleisią vaikų į len- 
kiškas mokyklas, kuriose ne-7

...* ' ■

mokomą lietuviškai, o jei kur 
pirmąnieČįants; vaikams ret
karčiais ir aiškinamas moks
las lietuviškai, kaip štaįTa- 
šamfnėj, Motiejūnuos ir ki
tur, tai nemokančių lietuvių 
kalbos mokytojų dąyoma tar
si lietuvių kalbės pajuoki
mui; daugely lenkiškų pra
džios mokyklų lietuvių gyve
namose vietose net ir tikybos 
mokslas dėstomas lenkiškai. 

Daugely pareiškimų tė\ui nu- 
rodoma, kad lenkiškų mo
kyklų inokytojŠ^nėriV įgiję 
didesnio mokslo” negu'mįpa- 
t virti ntj dėl cenzo stokos'lie
tuviai mokytojai^ kurie ne 
did savo kaltės negalėjo Įgyti 
cenzo, bet dėl to, - kad lietu- 
Įvių mokytojų seminarijai1 mokytojų gerai mokėti vaį-

..... ‘R.. -
Įy^-;

■■

3-čias Seimas susirinko 
Sukti naują katąrinką 
Sulig rusiška gaida: 
“V Maskva matuška aida!”
Prasidėjo “dzvvų dzyvai” —• 
T<ii bent temų kur ‘Spak|yvail* 
T>k rėškučiom imk ir senikis 
(Kol valdžioj da/lie' Nacham- 

kos!)
Ministerijos komisarai 
Visa išvirkščiai tik daro: 
‘ ‘ Taupo ’ ’ ten, kur duoti’ reikia, 
O ižde... bus tuščia veikiai, '• 
Nes valdžios mūs privalumas: 
Skirt “bedarbiams” £—y:- 
~ sumas; -------------------- “
Nes už vis meiliau palaiko 
Šiandien ji bet kokį streiką, 
Tat mūs pramonė silpnytė

mos skirstymusi j viensė- Kazys/8) ūk..Biekšė A. ir 3 
/kandidatai: ūk. Lesauskaš 

KazvsrMielkus Kazys ir Mi- 
kevičiusJonas.

“Vilniaus Aidas” dėl su
važiavimo vaisių pažymi, 
-kad j i sudavęs visiems iškel
tiems' klausimams krypti ir 
]ragrindą tolimesniam^veiki- 
mui. ^Elta).

džius, p ved ėst u o jam e- prieš 
mūsų krašto Žemės dalijimų

liaudies bankai, kooperaty- ; 
. . . . . ’ ' kovai ir

——rats^priėmė dar tokia rez<>- 
liųciją:

(pMes, Rytų Lietuvos lie
tuvių ūkininkų delegatai, su- 
sivažiave Vilniuj 1926 me
tais lapkričio mėn. 23 dieną, 

J ir apsvarstę sayo ekonomišką 
-—^padėjimą, randame, kad jis 

yra labai sunkus: ūkininkų 
dauguma-teturi tiktai po ma
žus sklypelius žemės, iš ku- 

- _rių jokiu būdu negali pragy
venti, juo labiau, kad žeme 
daugely vietų prasta, žemės 
našumui pagerinti neranda- 

• me niekur jokios pagalbos ir

gyventi;
isa'eksporto ir importo. 

prokvba-rii- pramonė, o taip 
pat ir gamyba ir visa valsty- 
l>ės politika būtų kKipiama.į 
ūkio pagerinimą: kad nebū
tų naikinama žvejyba, kad 
valdžia pagelbėtų nusausinti 
balas, smiltynus ir tt. ir kad 
mūsų vaikai būtų Šviesesni ir 
galėtų geriau vestPūkį, rei
kalaujame jiems steigti lietu
viškas pradžios mokyklas, 
Reikalaujame irebausfritž ne- 
1 e.idimą mūsų' vaik ų i len k iš
kas mokyklas, nes neturime 
iš ko mokėti, pabaudų.

-Mūsų materiališko padėji- 
geresniam 

žemės ūkio vedimui, pramo
nės ir prekybos kooperaty
viškais pamatais Įkūrimui, 
randame reikalinga organi
zuotis, teikti savitarpišką 
pagalbą ir kviesti visą mūsų 
krašto inteligentiją prisidėti

I

< -
VILNIAUS LIETUVIŲ

REIKALAVIMAI

• Laikinasis Vilniaus-lietu
vių komitetas pereitą rudeni 
yra ga'.ęs iš sodžių gyvento
jų kelias dešimtis pareis... 
mų, kuriuose sodiečiai nusi- 
skundžią lietuviu

Seržantas Alrin York, -garsus didžiojo karo didvyris, svei
kina pietiniu valstijų komisijonierių Wm. A. Mclntyre. 

I

; iligšiol neduodama jokių-tei- ku gimtąją kalba ir gerbti ne 
iski-+. • „ . -■ ‘ •

tik lenku, liet ir kitu tautu

švietimo*.

siu
Paskutiniam savo posėdy savybės kalbas, komitetas mi-sKiiuajia nerupiu tsrirumo . . . - . i • —

A„7,« trukdomu ir jul>mdi-^'kn™'s ) ilniaus-lietuvm tlU(- patarti prezidinmnrriti 
mu pinigai,beil.alčjimu dėl k«n»Mas tuos pareiškimus išvien su visomis Lenkijos 
vaiku neleidimo i leikikka,^^: Be.to’ . lsk aHse VIl,L tautinėmis mažumomis

*, c lYi-nai/hnrk-jA iv uinntimA riimu Y —*  ..   __ 2. 1. ~

centrai inės valdžias parėdy
mai dėl mokytojų cenzo Vil
niaus, kr’ pradėjo veiktf tre
jais metais vėliau# negu ki
ltose.

T

kreditų, uždarbių nėra, nio- pagerinimui,
kesčiai dideli, nevykdoma j ny
kios žemės reformos, buvu-

—si e j i rusų generol ų i r vąl -
— džios dvarai dalijami atėjū- 
i nams,' skirstymasis t viensė

džius retai ir sunkiai vykdo
mas gyvcHFfic. nes tam rm- 

. ' kalni visai mažai valdžia-te- 
teikia paramos ir kredito, 
miško kurui ir statybai sun
kiai gaunama ir brangiai už 
tai reikia moketi.Visa tai tu
rėdami galvoj mes reikalau-

' 'jame "teisingo žemės refor- 
j>mos pravėdini o ir vykdomo 

gyvenime, reikalaujame pi
giomis kainomis duoti mums

u ■, • / ’

jj, A

'“Neturėjau Laiko”
,f ; r. ~ ...........
Esu slauge. Savo gyvenimo bėgyje, stovėdama prie li

gonių. daug ką savo akimis mačiau. Kitus reginius nega
iliu pamiršti* nes jie duoda gražų pavyzdi visiems.

Didžiojo karo metu, svkiu su dyidešimts kitu slaugiu 
, iškeliavome i Pranciją, palikdamos savo tėvelius, brolius. 

$es<‘ris ir gimines. Vykome i karo lauką, su tikslu padėti 
kareiviams; kufiešguldė savo galvas už Šalį.* -Kadangi bu-

. vau slaugių viršininkė, man reikėjo Tarnauti pirmose ei- 
lėse mūšio luke, arti priešo linijų. ,

Skąjįdus ir liūdnas,buvę, reginys matant šimtus kąrei- 
vių krintant kasdiena po negailestinga priešo ranka. .Bai
sesnis buvo i-eginys žiūrėti Į.šimtus sukruvintų, sudraskytų

. vyrų, kuriuos kasdiena atnešė Į ligoninę. -Sakau, baisus 
tai reginys. Žmogaus protas ir vaidentuvė negali tinka-.

' mai perstatyti tą visa. Visur po ligoninę matėsi rankos iš* 
liestos, šaukiančios pagelbos. Kiekvienam sekundos !>"- 

' gyję girdėjosi balsai pranešant savo vidujini, skausmą, ku
ris pripildė ligoninės kambarį prikodyluotą karčių ir rūk-

• ščių gyduolių kvapu. Visur skausmas ir dejavimai. Kar- 
s tais išrodė, kad it pats tarnautojas išeisi iš proto, Išrodė, 

lyg artinasi pasaulio pabąiga. Išrodė, kad tat neprotin
gas žygis teikti pagelbą. nes nežinai kur pradėtĮ, Jkur baig
ti. Jaučiausi lyg užsukta ir einant?mašina; ėjau, dirbau, 

>|aip, kanu nežino

i .Vieną dieną jiei-sikėliau Į kitą kambarį, tai yra į “mir
ties kamhan.” Taip vadino tą vietą, čia gaudavome vi- 

. sitMneišgydomusJigonius. Teisingai duotas vardas, tai rii*-

| prie to darbo, padėti mums 
'organizuotis, steigti kredito,

prezidiumo ir švietimo drau- švietimo reikalus ginant, be 
gijų atstovų pranešimu. Pa-
sak j’b pereitą nietii nepa- tuvių vardu kreiptis Į švieti- 
tvirtmta 66 iš 16:> liaudies vvresnybę raštu išdės- 
mokytojų. Švenčionių aps- .-jus visus lietuvių relkalavi- 
krfty inspektorius be atodar- mus, o ypač nebausti sodiečių 
rų-baudžia valstiečius, nesu-. Jei vaikų neleidimo Į lenkiš- 
pranta/lietuvių kalbos ir^vi- ’kas-mokyklas, kuriose lietu- 

_ sai'jos netoleruoja, lietuvių.vių vaikai lenkinami, patvir-

•e-i-

r<*’* T/dŽ .Tau, kaip reikiant, ima griūti.- VA' 
Užtatai: ‘.‘šalin tikyba!” 
Užtatai: “Šalin tautybė!”— 
Užtat lenkui aky^’zŲia — 
Jų mokyklų jau pridygo!.. 
Kad blogai pas mus nūnai 
Pats, brolau, tu numanai! - 
Tik kas “ponams” į akis 
Tiesą drąsiai pasakys?! — 
Pasakys ją ne kas kitas, 
Tiktai vienas mūsų “Rytas. 
Tat jei nori tai girdėti r 
Ir visam kas daros sviete 
Vis žinoti ir skaityti — — 
Turi “Rytą” išrašyti 
Arba pirktis jį kasdiena, 
Nes kasdien — kita naujiena.

‘ ‘ Ryto ’ ’ Redakcija ir AdimL 
n i straci ja Kaune Ožeškienės . 
g-vė 3 Kr., Litliuania.

Prenumeratos kaina; ,,r V
Pristatant į namus metams ' 

62 lt.! mėn. 6 lt. -
Siunčiant paštu metams 50. • 

lt., mėn. 51t.
Užsieniuose metams 100 litų/- 

; mėnesiui, JO liti] (Vokietijai 
Latvijai— ir. Estijai—taikomas ‘į 

i Lietuvos-tarifas)

d- <

■ ■. ~-V

DEL SOCIALISTŲ NĖ KE
LIU PRAVAŽIUOTI 

NEGALIMA

SALAMIESTIS. Iš Sa
lamiesčio po Šv. Baltramie
jaus grižo kun. L. Gumbelių 
kaime užpuolė jį žinomas so- 
cialistėlis Usevičiukas is Ivu-L 
pi ių k. ir šėrė porą kartų i 
migarą.Užpuolikas buvo pri
statytas policijai. Taikos 
teisėjas nubaudė trimis sa
vaitėmis kalėjimo. -

pradžios mokyklas. D^r dau
giau faktų pareiškimu bei 
prašymų sodiečiai yra pa
siuntę Įvairioms—valdžios Į- 
staigoms, bet jokio teigiamo 
atsakymo nesusilaukė. Dau
giausia skundų pasiųsta iš1 
Švenčionių apskrities (Šven
čionių, Tverečiaus, Mielagė
nų, Adutiškio, Linkmenų. 
Daugėliškio ir kitų valsčių), 
Suvalkų apskrities, mažiau 
iš Breslavės, Lvdos i r Gardi-

• •’ * /
no apskričių.

-Beveik visuos prašynjųos minisierio aplink-:dar trejus metus,(nuo 1927-8
..... ” T*'' | IRU <xpuixi7>. JLOAA, VUUL

mokslo metų) leisti mdkv-to-^rivalo dėtis prie R D s > o 
vioinmo i i niuro o mc w __ — . • „ i _ x

to dar kartą ir skyrium lie- 
švieti- 

mo vyresnybę raštu išdės-

mokytojų, seminarijoj, švieti-j tinti atmestas liaudies mo- 
i.no vyriausybė netvirtina kyklas ir mokytojų seminari
ni oky to jų ir nežada tai mo-

prekybos ir pramonės’drau-
gijas, ‘kurti -žemės ūkio ir
amatų mokyklas.”

Ši rezoliucija buvo priimta
visais balsais ir didžiausiu
entuziazmu.

Baigiantis suvažiavimui {daugybės parąšij, sodiečiai, kalaūja iš švietimo vyriausy- jauti visiems lietuviams mo-- l p g 
buvo išrinkta'vykdomoji sū-l tėvą i reikalauja lietuviškų inspektorių ir liaudies Rytojam^

jos mok^dojus, suteikti teisių 
gimnazi- 

mas galvoj paskutini nesenai .joms, duoti, visiems mokyto- 
(1926. XI-19) ^išleistą lenkų jams galimybės Įgyti cenzą.

. kyklai duoti teisių. Tumia- tai ^minarijai ir gi

v •

{ir pare.išikmųos; kurie pilni Įra£tĮ, kuriame ministeris rei-

Darbininkas be L. D. S. su-, 
klups, o L. D. S. be darbinin- 

jko apmirs. Tad, darbininkas

Putinėlis Jis buvo gan gražus vaikinas, jaunas, matyt, kad sa
vo gy veninio jlirboprot o darbą, ir iš jo pirmųjų, mandagiai j 
tartų žodžių supratau, kad tai buvo mokytas žmogus.* Jis 
atsiprašė, kad manę sutrukdė nuo darbo. “Bet,’’ jis tarė, 
“mirsiu ir esu bailūs stoti prieš savo Dievą.” <

“ Delko turėtumei-bijoti prieš savo Dievą,” tariau 
mandagiai.

‘‘Todėl,” tarė jis, “jog nepažįstų Jo. Buvau užim
tas, neturėjau laiko giliau pažinti tikfjimą... susipažinti 
su Dievu.,”

. 2-l^ipasakosiu apie savo gyvenimą. Buvau vienatinis 
sūnūs turtingo Brooklyno pirklio. Mano tėvas yra pili 
kinbikas 13^-fo pulko. Baigęs kolegijos mokslus, Įstojau Į 
pirklystę su tėvu. Turiu jauną moterį. Vis;] savo' gyve
nimą, buvau užimtas,. pirmiausia mokykla, vėliau darbu 
ir savo pareigomis. Bet?”'jis pridūrė, “dabar aiškiai ma
tau savo didi prasikaltimą. Dėlto aš bijau sutikti Dievą. 
Jis manė pasmerks... kadangi Jo nepažinau.”

Patariau jam žiūrėti i'Dieva kaipo i Gailestinga irMv- 
linti Tėvą ir melsti atleidimo.”

♦ ,

' “Bet, nelaimė, nežinah kaip melstis,” jis tarė. “Tam 
tikslui tave šaukiau. Mačiau kaip tu meldeisi su kitais ka-

______ aprūpįs darbininko rei- 
nes įstatymas ir kalavimus.

' ? — ................. . ............................. ...... . —

“Ar tu esi katalikas,” paklausiau. Jis prisipažino.. 
Sužinojęs, kad aš esu katalikė; jo veidas nušvito kaip skais
ti saulė. • - • . -

•“Gal galėtumei man pagelbėti,” jis tarė. “Buvau pri
ėjęs išpažinties, bet negalėjau priimti šv. Komunijos, nes 
buvome mūšio lauke. Nenoriu numirt i. tupriėmęs Savo Iš
ganytoją i savo širdį.”

Pašaukiau kapelioną. Buvau liudininkė suteikimo Sa
kramento, ir .' . A1 malonu.Mačiau daugelį dalykų šia- 
ne mirties name. Bet? ačiū Dievui šis paskutinis reginys 
buvo neužmii-štamąš. Čia gulėjo šventas jaunikaitis.

Tą dieną, po pietų, atvyko pirmutinio turtingo karei
vio tėvas, kuris buvo pulkininkas 126-to pulko. Nustebo 
pamatęs padėti savo sūipnis. “Gauk jam slaugę,” tėvas Į- 
<akė gydytojui?*- “Duosiu tūkstanti dolerių už patarnavi
mą.” Gydytojas į imtai atsakė piilkiiniįklįi: ‘iVisu savo 
turtu ką .turi negalėsi gauti slaugės sąvo sūnui.-Valdžia pa- 

. — imtų visas slauges, jeigu jų būtų galiYna gauti. Patsai ma-

■
■ '

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

Trynk, trynk, trynk iki oda J 
įkais ir pasidarys raudona ir 4 
pajusite tą malonę šilumą to J 
seno patikėtino šeimyninio 
linimenio:

PAIN-EXPELLER
Jregistr. 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.
—:

Lai kjek guli kareivių o tik kelios slaugės jiems patarmių- 
• • . <9ja.

Nelaimingas tėvas apkvaito. Pinigas,<jo dievaitis, ku
riam pasišventė per visą savo gyvenimą, paskutinėje va- 

J auga kailis ėjo silpnyn. J i? mirė, ne-ivivinis. .Lc jšrodūdada knksmeMiu Panele, malonėk už ’andoje apleido ji. 
mane pasimelsti.” ' ’

“Bet.”'tąriau jam. “Aš esu katalike. Nežinau kaip 
jūs protestoitąi meldžiatės. Žinau tiktai savo katalikiš
kas maldai’ " •

'‘Tik atkartok tas pačias maldas, kurias kitiems ka
reiviams kalinėjai. ” ?

Atsiklaupus prie jo lovos, liepiau jam lūpomis ir mnT- 
rimis sekti tariamus žodžius. Ir. pradėjąu: Tėve Mūsų, 
Sveika Marija, Tikiu į Dievą Tėvą, AktuATikėjimo, Vil
ties, Meilės ir Gailesčio. Jis klausėsi šu didžiausia atvda.

“Malonėkite, Pa nei e.”a t kartot i paskutinę marlelę, ji 
tokią graži,” jis prašė manęs malonini. ’ ’ - -

’ w “Išmokysiu; tave ją kalbėti.” tariau. • '
“Palikau jį tyliai kalbant: ‘O mano Dieve, gailiuos iš 

visos širdies.. . ’ ”
Sekančią diepą,-anksti ryte aplankiau šį mirštantį ka: 

reivj. • Jis prašė manęs parašyti jo žinonafTaišką. Buvo 
tai meilus, ir graudingašlai^kas. Jam mirus, turėjau pa
siųsti jo žmonai^ , .

Trankydama ligonius, pastebėdavau vis naują veidą, 
naują kareivi, kuris matyt nakties laike, buvo atneštas iš 
mūšio lauko. Veide matėsi kad tai dar jaunas, žydintis 
jaunystėje vyras. Duodama jam gyduoles, pastebėjau prie 
jo-kriitinės prisegtą "Saldžiausios Jėzaus širdies paveiks
lėlį. y

-
»

Nuo pleiskanų 
Naudok

F. AD. RICHTER & CO. 
Beny & So. 5th Sis. 

Brooklyn, N. Y. *.

X

I. I

t<U. Nespėdavo vieną lavonu išnešti, kuomet jo lovą nž^ 
injflavo kitas nelaimingasjcai ei vis. - , l ‘

Gydytojas prisiartino prie numes tardamas: “Slauge, 
lovoje Nri 35 yra vienas kareivis, kuris nori, kad.-ateitu 
mei prie jo ir pasimelsturiiei už jį.”

j jMefstisL Kaip aš galiu eiti prie ligonių melstis, kuo
met reikia vienam, kitam; paduoti gyduoles, vandw® laše
lį.” -Melstis! Norėjau nuųi j nokti. Pamaniau, kadnelai- 
nirhgas kareivis, silpnas, karščio stumtas. Nesiskubinau.

' nvsttfrėjaų baigti rišt r Vieno kareivio kojos žaizdą. ‘
* Antru sykiu gydytojas ateina ir sako: “Panele, tas 

koFt-hrisyra garnį pavojingame padėjime^ Jis gražiai pra- 
įšo, kad ajeitum pas jį ir pasinjelstum.”

“Ateisiu,” tariau tingiai, stebėdamasi, dėlko tas ka
reivis negali už savi* pasimelsti,
- ' -i—. . -

žinodamas, kad jo tėyaš,^dayėjd*sale JoTo^ošT
. Antras kareivis, kafanfeas. gulėjo raibiai, i r išrodė lyg 

būt ų miręs. 1 ’ricjau pažiūrėti i r pamačiau, kaip -jis silpnai 
alsuoja. Kuomet, jis atklarė^ukis. ..pasakiau jam apie jo 
pavojingą padėti.

' * *a-"T*--"' _ •- -

' ’ .“Panele, ešu linksmas.” jis patylomis kalbėjo* ^‘Ne
žinau, ką padariau, kad užsitarnavau šią malonę. Mano 
Viešpats atėjo.pas mane... mažą, silpną nusidėjėli. Pa
nele, tai Dievo mielaširdystė. fš džiaugsmo galiu numir- 
i *■ W • A.
41. -

Ajisiverkiaiųpamačiv.s išnešant jo šaltą lavėmą iš ligo
ninės. Jo pavyzdinga ir šventa mirtis padidino manyje 
džiaugsmą; nes jis paskutinėje valandoje, nežiūrint,- kad 
buvo skausmais.suspaustas, jo širdis buvo arti prie Dievo.

Greitai prisiminiau apie pirmutini netikinti kareivį. 
Jis mirė .pilnas Ivrimės. Vienatinis sūnus šeimynoje, nebus 
kam seinis tėvus paguosti senatvėje, nebus anūkų paveldėti 
turtą, kurį jie sudėjo. Liūdniausia, nebuvo tikėjimo, ku
ris galėjo jį ir juos nuliūdimo valandoje^suraminti. '

šie skirtingi atsitikimai stovi aiškiausiai mano minty
je iš visų prityrimų, kuriuos tupėjau savo gyveni Trk\dar- 
buotėje. Pradedu suprasti kaip aštrus buvo . Viešpaties 
Imlsas kuomet Jis klausė> “Ką žmogus duos savo sielai at
vaduoti ?” arba “Nes.ką pa'deda žmogui, jei jis laimėtų 
visą pasaulį, savo gi sielai kęstų nuostolį.” (A^sionary)

. Pora dožų HilVs sustabdo faltj — | 
24 valandas.

Sustabdo.ir galvos skaudėjimų, kari- 
t j, gripų, paliuosuoja vidurius, mrrfkrf- 
na visų kūnų. Ir nepalieka blogų p*?. į 
sėkmių.»

Šaltis, dalykas rimtas. MG
AnMių prieiasties mirMa^vŪ 150,000.

Nciaiakite su Salėio. Nusipirkite tik- - 
rų Hill’s ir vartokite lai" 
Visos aptiekęs parduoda
Tikrai Gauk



I

jL'ninuliftiiin Gausio ii <j

>ti tikroji tau

sakauŽinoma

algą žmogeliui į

geriau

RESPUBLIKOS PREZIDENTO P. A. SMETONOJ KALBA, 
PASAKYTA VYR. ŠTABE 1926 M. GRUODŽIO 19 D.

įino ir patarė, kad aš turiu gegužes 8 i||)

Ei, sustok!

Reikia spėti, kad teisėjas Lindsey ramino visuomenę ne 
prasimanytais išvedžiojimais, o grynais padėties ištyrimais.

PURTĖSI NUO 
VALDŽIOS

valdome.”

Senatorius Howell ir cukraus pramonininkas Buck ragau
ja pagerintą cukraus rūšį. Tas naujas cukrus esąs du sykiu 
saldesnis, negu paprastas cukrus. - -

balsuoti ir.^. lyg nenorom pridūrė 
už socialfetus nebalsuoti..>■

— Tfu! —7 Tu agitatorius!—surikau aš. Agi-. 
O jis kalbėjo kaip Skre-

platinamą 
papildoma 
kodėl kilo

MARSE ESĄ AUGALŲ IR 
MAŽŲ GYVIŲ ’

Profesorius Pilypas Foxas. 
su atsidėjimu studijavęs 
Marso planetą, rašo, neabejo
jąs, kad Marse esą augalą, o 
jei eYą augalų, taituri būti ir 
gyvių. Maršo gyviai turi bū- 
_ti maži, kad lengviau galėtų 
keisti vietasy “besikeičiant lai
kui. Profesorius spėja, kad 
tie gyvuliukai yra ambifijos.

paima žingeidumas ir mane. Nutariau ir 
didžiagalvių” žmonių dar-

RUSAI IŠNYKSIĄ
Bolševikų Rusijoj, kaip jų 

pačių laikraštis “Gudok”ra- 
šb*du penktadaliu visų vaikų 
jau prięš gimsiant nužudomi 
sutinkant valstybei. Prie ko- 
kių tat biaurių darbų priėjo 
bolševikai.

pasirodė simbo- Bolivijoj ir Centralinėj A 
linga. Šiandien to-skulptū- merikoj. • • „ ’

vietas.
Štarp. M. Sleževičius ir p 

kad Seime didesnė X Požėla su savo šeimyno-

VISIEMS ĮSĮDŠTINA Į GAL
VĄ NAUJIENA

Daugelį žmopių suklaidiną 
šiandien bolševikai dėdamies 
vargingųjų žmonių užtaryto
jais. Liežuvį jie turi lanks
tų, savo mokyklose išsimoko*, 
kaip lengviau apgauti darbi
ninką, ūkininką,, kaip leng
viau padaryti jį bolševiku. Ir 
daugelį pasiseka jiems ap
gauti. Kad bolševikai iš tik-

parodo žemiau dedamą 
žinia. Londoųe nesenai mi
rė Rusijds bolševikų atstovas 
komisaras Krasinas. Jis pa- 
likęs Ęuropds bankuose savo 
pačiai ir dukteriai 135 Inili; 
j onus su viršum litų. Na, sa
kykite, ar bereikia geresnio 
vargšų užtarytojo? Vadinas, 
bolševizmas arba žadėjimas 
visiems padaryti žemėja ro
jų melagiams ir apgavikams 
išeina labai į sveikata; jie 
susideda pinigo ir turto, o 
vargšus dar į didesnį var£o 
pragarą įstumia. Argi doras 
žmogus gali laukti iš bolševi
kų ko gero? Ne. Vagys, 
plėšikai — tie tai pirmieji 
kandidatai į bolševikus.

Daug jis pripasakodavo, ne tik kokia dabar 
saldžia, koks ministeris ūkininkų gerove rūpi
nas,. kokias mokyklas steigia arba su. kitų kraš
tų valdovais derasi. Jis dar pripasakodavo įvai
rių gražių pasakų, prikalbėdavo .gudrybių, pa
vyzdžiui: —- kadnuo mūsų žemės buvo pasiruošę 
net ant Marso skristi; kaip vienas žmogus gel
doje norėjęs marias perplaukti, bet nuskendęs, 
arba ir kitokių baikų prikalbėdavo. "

Kartą, pernai žiemą, tuoj po naujų metų vi
sas piktas jis įėjo gryčion ir sako:

— Socialdemokratai Seime labai koliojas ant 
krikščionių, stalus dSužo, nors krikščionys ant 
savo pečių visą valdžios sunkybę velka. Socia
listai reikąįgjjjįa tikybą ife mokyklų pašalint, ku^ 
nigams algas atimt. Tik to nebus, mes socialis
tams, fllpasiduosi m.

Kitą dieną pasakojo, kad socialistai perjatlai- 
dus ir turgus šmeižęjLrikščionisn^ųvaldžią, no
rėdami kaimiečiam^ įsipiršti. Gi, iątikro, 
tie socialistai eina sykiu sų_žydąis, lenkais ir 
draugauja su bolševikais. v"

— “Bolševikais?!” — nustebau. — Nejau 
yra tokių žmonių Iaetuvoje kurie Efe su bolševi
kais?. . Tik žmogelis vėl kalbėjo, kad Čamber- 
lvnas, kokius ten pasiūlymus darę Brapdui ir tt. 

Pirmomis gegužės dienomis žmogelis^atsisku- 
dieną

Pasirodo, kad Lietuva per kosios Seimo frakcijos, kurių 
šešerius mėnesius su virš ne- programuo.se lietuvybė 
turėjo valdžios, o tik griovi
kus ir tarnus žydelio Trockio 
ir Pilsudskio. *

■KIEK BUVO ŽEMĖS 
DREBĖJIMŲ

Pietų Amerikoj per 1926 
metus žemės sudrėbė j imu bu
vo 154. Tuos, sudrebėjimus 

pavojingarnes dėlei nežinojimo! Dailininkai man taip pa-mžrekordavo Argentinos Ob- 
labai dažsį. išgeria ir nuodų, aiškino:liūtas su pasiryžimu servatorija. Tie sudrebėji- 
Tas pats ir su laikraščiais. Ša- žiūri į pavoju ir nesibijo.Tas mai įvyko Gilijoj,-Peruvijoj, 
linkis nuo bedievių ir nuo jų viskas man 
raštu.

Lietuvos Seime kada opo- aringų 
zicijos atstovai nurodė, kad gagėjo 
blausioji socialistiška vai- p 05 va^- Ai

džia veda šalį į bedugnę ir Socialistiška * ^tautos va- 
kad-Lietuva valdoma nekaip, lia” pasireikšdavo lenkų, žy- 
tai social-liaudininkas Pra- dų ir vokiečių balsais. Be jų, 
nas Dailidė atsakė: “Mes ne- buvusioji noziciia neturėjo

jie pareiškę tautos valią. Rimka (buvęs finansų mi-
Tiesa, kada- tik_tautiškai nisteris)nPlečkaitis, Finkel- 

nusistačiusios visuomenės at-„šteinas (Seimo nariai) jau 
stovai įduodavo Seimui in- gavo leidimu^sprukti užsie- 
terpeliaciją dėlei buvusios nin. 7.. •

tatoriai man įgriso!

uz-
• r- ■* '

ima vieną vyriausiųjų vietų, 
balsuodavo J prieš Sleževi
čiaus vyriausybę.

Kad lenkai, žydai ar vo
kiečiai niekados mūsų kraš- 

itui gero nelinkėjo ir, tur būt, 
niekados nelinkės, tai tą žino 
kiekvienas sveikai protau- 

•aduoda, kad jantis žmogus ir kiekvienas 
lietuvis. Tik prisiminkime 
pirmąsias mūsų nepriklauso
mybės dienas ir tautinių ma
žumų žalingus darbelius mū
sų Tėvynei Lietuvai.

Kur ir kada lenkai, žydai 
ir vokiečiai. yra išrodę, kad 
jiems yrą brangi "Lietuvos 
nepriklausomybė? Į šį pa
klausimą galėtų atsakyti tik 
Trockio ir Pilsudskio bernai, 
kurie buvo tikri, kad prana
šią Lietuvos nepriklausomv- 
ibę-- - " ..

Taigi netekę plačiosios vi
suomenės pasitikėjimo turė
jo pasitraukti nuo Lietuvos 
vairo.

Kariai, Tėvynės gynėjai! 
Pirmose mūsų valstybės kū
rimosi dienose aš buvau 
drauge su Jumis. Kariu ta
da dirbom atgimstančios Tė
vynės kūrybos darbą. 1919- 
1920 metų kovos dėl Lietuvos 
laisvės jungė mus visus viena 
idėja, vieni darbai. Nors ir 
per trumpą laiką, bet su pa
siaukojimu ir ‘pasiryžimu 
dirbdami padarėme daug. 
Lietuvos jaunų širdžių — ka
rių pasiaukojimas vienam 
bendram darbui užtikrino 
mūsų Tėvynės nepriklauso
mybę.

Štai dabar aš vėl su Jumis. 
Keletą metų aš buvau atsi
skyręs nUo Jūsų, bet savo sie
la buvau drauge su. Jumis, 
vienodai su Jumis j aučiau,- 
vieną mintį turėjau. * ’ -

Šiandien mes praėjom ra
šyti naują Tėvynės istorijos 
lapą, 
naują gyvenimą.

Prisimena dabar man vie 
nas dalykas: Viename Kau- 
no knygyno lange patėmijaų 
tokį skulptūros darbelį, kur 
atvaizduota liūtas ir apačioj 
apie liūto kojas apsivyniojęs' 
smauglys. Liūtas, koją pa
kėlęs- žiūri tiesiai smaugliui į 
nasrus.

TROCKIO TARNAI BUVO 
TIKRI,> KAD PRARAS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

‘Rytas
Seimo posėdy^atst. Stepona
vičiui nurbdžiusN kad buvu
sioji pozicija social-liaudi- 
ninkai vedą kraštą prie eko
nominės nepriklausomybės 
praradimo ir kad, praradus 
ekonominę nepriklausomybę, 
nebeteksime ir politinės — 
atstovas Markelis (soc.-de- 
mokratas) iš vietos atsakė: 
“ Mes esame tikri, kad prara
sime politinę nepriklausomy
bei

Socialisto^ll&elio žodžiai 
patvirtina. puvusios/valdžios 
nusistatymą parduoti Lietu
vą Trockiui. .

Lietuvos kariuomenė kaip 
tik laiku prašalino išgamas 
socialistus, kurie ėjo val
džion ne dirbti, bet griauti.'

■ ' * de pairu joJ
"TRYLIKTOJI"

SOCIALDEMOKRATAI 
BĖGA UŽSIENIN

■
Pažymėtum,' kadriiuvertus 

polonizacijos ir bolševizaci- 
jos platintojus sociąl.-dem. ir 
valst. liaud. nuo sosto, daug 
jų skubinasi pabėgti užrube- 
žin. Ypač bėga tie, kurie val-

NETURĖJO DIDŽIUMOS

Netekę tautiškai nusistačiu- 
sios visuomenės pasitikę-.

____jimo turėjo griūti

Buvusioji lenkiškai-žydiš
ka pozicija savo oficiozuose ^džio j e turėjo atsakomingas 
ir pusoficiozuose mėgino’ ir vietas.
mėgins įtikinti plačiąją , vi 
suomenę.
pusė piliečių išrinkti atsto-'mis išvažiavo per Virbalį į 
vai stovėjo uz valdžią ir kad Vokietiją.
jie pareiškę tautos valią

Dar keli metai atgal prisiklausęs įvairiausių 
pamokslininkų daugely atlaidų nuobričkų ir bač
kų 
aš labiau domėtis 
bais, kurie Kaune seimavoja ir duoda visokius 
prisakymus mums kaimiečiams.

Geras mano kaimynas man patarė persisam- 
dyti žmogelį iš Kauno, kurs esąs prie pat šono 
pačios vyriausybės iri Visas tikrų tižiausias ži
nias kasdien ateidamas papas£kojąs.

Kaimyno pabarimas man patiko. Bobų plėt
rai buvo pakireję, ypač kuomet aš pačių bobų iš 
mažens nelabai mėgau.

» ....

.Sulyg kaimyno patarimu 
Kauną pasiunčiau iš kalno už pusę metų..

* * ——

Ir pradėjo ląnkytis'jis kasdien, liet girdi šven
tadieniaistai nelauk: kojos ir mano.ne geleži
nės — turiu pasilsėti. ~. $

' "* ■

Ateidavo kasdien, jeigu kartais dėl rudelis 
purvyno ar žiemos pusnyno paklysdavo, tuomet 
jis, kad man atsilyginus — ateidavo du tris kar
tus vieną dieną. Žinoma, tuomet aš nebežino- 
jąmko ir klausyti; visos naujienos susimainy
davo. < 1 . ' .

Šiandien pradėjom

.botiškio bernai bevakurškaudami, dėl mergų su
sibarė ir ausis kruvinai apsidraskė.

kaž ką pradėjai ne
girdi ką sakau, durnium apsimeiei... - , .

Gi šienapiūtei prasidėjus, dažnai aš žmogelio 
negalėjau patikt. "Jis ateidavo, daugiausia, man 
nei nematant ir vėl iškiūtindavo." Tik vieną lie
pos sekmadienį būdamas Kuosas, tad sakau pa
klausysiu žmogelio naujienų. ,

Jiš įėjęs gryčion pradėjo: 15;
— Tikrajai demokratijai laimėjus, reikia iš -' 

šaknų peržiūrėti krikščionių viešpatavimo žygius 
ir darbus. Ministerį Bitsrą patraukti tieson, kam 
išdalino milijonus litų Šventos Zitos, Švento 
Juozai*), ir kitų šventųjų .draugijoms... Vys- - ' 
kupū dabar Lietuvoje mes nežinom ir jų nepri- 
pažįstam. kunigams algų nemokėsim... A

surikau aš — ar tu girtas ' 
šiandien ar iš proto išsikraustei?! Ką tų čia 
bliuznyji ?.. . Nesenai gyrei krikščionių parti
jas ir įtikini socialistus o dabar tyčiojies iš šven
tųjų, nepripažįsti vyskupų, Kunigams algas atimt 
nori...

Žmogelis tartum nieko uegirdėdainas.tęsė: 
“Tikroji demokratija dabar turi apvalyti kelią 
nuo krikščionių^

— Nutilk — surikau. — T.u Įrirsidavėlis! Ir 
spjovęs išėjąų lauk. .

Rugpiū<WTi(TTą dieną atėjęs žmogetfcpasrri- 
kino. — Kas jm.s jus ten Kaune nauju? Gal ką 
naudingo mūsų valdžia -žada sodžiaus ūkinin
kams — paklausiau. r'. . Y*"'4'~T-7

5 Plačiai pagarsėjęs teisėjas Lindsey užginčija 
nuomonę būk dabar piktadarybių Suv. Valstijose 
daugiau, negu praeityje. Tasai teisėjas nurodo, 
nuomonė, būk šioji gentkartė yr^skandalingesnė, negu praei
tas gentkartes. Teisėjas Lindsey tvirtina, kad dabar visokias 
piktadarybės laikraščiai labai išpučia, plačiai aprašinėja. Se
niau to nebūdavo. Seniau piktadarybė nebuvo publikuojama?]“ 
Dabar stambesnė piktadarybė plinta po visas Suv. Valstijas. 
Seniau kas ant vietos atsitikdavo, ant vietos ir dingdavo.

Nėra abejonės, kad piktadarybės šioje šalyje turi plačią 
publikaciją. 0 tas daroma dėlto, kad daugeliui tokios naujie-

< •

Metamu ...........- • .................... -.$4..
ttosiou e Ir hpylinfctee ......... . .$4..
Jfcieuj ................... .$?>

-USCtUHTlON ItATE." 
.. ...  .........................................$4.50

| kkctvu imi suburbs ......................... $4.60
jfc *<reba> muutriee. yearij ................ $5.;a

K f “DARBININKAS”
$66 West Broadway South Boston, Mass.

? _________ Telephonti South Boston 0620

tos darbelio prasmė paaiškė- ___
jo. Liūtas, pamatęs, kad juo . 
toliau, juo labiau smauglys 
jam kojas pančioja, supyko, _ 
susipurtč ir atsikratė smaug
lio. Jūs kariai, brangūs Tė
vynės gynėjai, budėjot Tėvy
nės Sargyboje. Man malonu 
matyt .Tamstų patriotišką 
pasišventimą. Aš pasitikiu 
Jumis, Jūs pasitikėkite ma- •' 
nim. Dirbsime prisiminda
mi 1919-1920 metus. Pasili
kite ir toliau tokiais ištiki- 
mais Tėvynei. Taip iš vieno 
dirbdami atvesime Teyyų£.f$.WM. 
geresnę ateitį.

• Valio kariuomenė! ,

Majoras Plechavičius ka- 
riuomenės vardu atsako:

Dėkui . Pone Prezidente, z 
kad Tamsta tokiu sunkiu mo
mentu pidsiėmei neštiTams-^ 
tai pavestas pareigas. •.

<uValiD P—

Prezidentas p. A. Smetona 
atsako: Valio Lietuva!-?ĄilJUk

Giedamas Tautos Himnas.

SOCIAIrLIAUDININKAI 'spcialistiškPS valdžios žalin- 
PURTĖSI NUO - kraštui J^rbeliij, tai bu

vusieji pozicija didesne puse

* *
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BAŽNYTINĖS ŽEMĖS 
ŽYDAMS

' Čekoslovakiy socialistiška

konfiskuotas bažnytines že
mes. Socialistai visuose 
kimštuose yra 'žydų pastum- 
tlėliai ir bernai.

Antradienis, Sausio ii d, įfttf D RS i

*

t

AR YRA LIETUVOJE 
FAŠISTŲ?

r • < . « ><• .. • < X

| Prieš porą metų žodis “fa- 
šižmas” lietuviams buvo ma-* 
žą žinomas. Be Italijos, be 
Mussolini vardo, fašizmas ta
da nebuvo suprantamas. 
Tūpmet tik komunistai skel
bė > kovą fašizmui, nes jie 
kiekvieną tėvynę mylintį 
žmogų skaitė fašistu. Su- 
prantama, kad į komunistų 
šukavimus, niekas nekreipė 
dėmesio. Bet štai paskuti
niuoju metu mūsų socialistai, 
laisvamaniai, ėmė drauge su 
komunistais skelbti kovą Lie- 

■ tuvojė nesantiems fašistams, 
suskato šaukti visa gerklė, 

■ . kad Lietuvai-gręsiąs didžiau
sias pavojus iš fašistų pusės. 
Pirm negu kalbėti, kodėl mū
sų socialistai taip uoliai .pja- 
dėjo^lMesti “pažangrąją” 
visuomenę į kovą su Lietuvos 
fašistais, reikia žinoti, kas y- 
ra fašistai, fašizmas.

Kaip jau ^minėjau fašiz
mas gimė Italijoje. Italai, 
tie karšto kraujo ir garsios 
istorinės praeities žmonės, 
po didžiojo karo-pasijuto esą 
nuskriausti kitų santarvės 
valstybių besidalinant karo 
grobį — vokiečių kolonijas. 
Vadinasi, buvo užgauta italų 
tautos garbė. Be to, Italija’ 
bekariaudama labai suvargo: 
suiro krašto ūkis, pinigai, vi
soj šaly įsiviešpatavo nedar
bas, skurdas.ir betvarkė. To
kios sąlygos buvo labai pato
gios komunistams. Jie pra
dėjo čia smarkiai veikti ir 
1919 m. pabaigoje. Italija jau 
stovėjo pražūties aligoje — 

-—-prie-raudoįrojo-slibino nasrų.
Bet Italai perdaug, myli sa
vo tėvvnę, kad jos likimą bū- 
tų pavedę kraugeriams ko- 

-•ūTuhistams. Visoje Italijoje
** ėmė

kas šalies valdžią ir tebeval
dė Italiją po šiai dienai. To-: 
ji Italijos tautininkų “fasęi’ 
(susivienijimas, lyga), dau
giau papaši į sayptįšką kariš
ką organizacijų, Į poli
tinę pai-tiją, išgelbėjo šalį 
nuo pražūties įv^dąina labai 
griežtą, savotišką Tvarką, ar- 
ba Italijos valdymo būdas, 
paprastai vadinamas ^fašiz- 

mu, o minimos partijos na
riai — fašistais. Šiandien I- 
talija vėl galinga, ekonomiš
kai tvirta. Nors yra kara
lius, bet f akt iua^Rali ją val
do Mussolini, fašistų tiesiog 
dievinamas. Fašizmas turi 
nemaža gerųjų pusių, bet ir 
labai daug blogųjų... Kai- 
kurių manoma, kad fašistiš
ka tvarką ItalijejeUgai ne
išsilaikys? Tokia tai žodžių 
“fašizmas” ir “fašistas” at
siradimo istorija.

Dabar jau galime grįžti 
prie klausimo, ar yra Lietu
voje fašistų ir ar gręsia Lie
tuvai koks pavojus iš jų pu
sės. Tačiau, pradedant kal
bėti apie fašizmą ne Italijo
je, reikia pasakyti, kad fa
šizmas nėra tarptautinė or
ganizacija, jis neturi inter- 
nacijonalo. Italijos fašistai 
nė pusės žingsnio nepadarė, 
kad sukelti pasaulinę fašistų 
revoliuciją. Lietuvoje nėra 
nė vienos organizacijos, ku
ri vadintųsi “fašistinė,” nė
ra iiė veno tokio laikraščio, 
nėra ir žmonių, kurie fašiz
mą skelbtų, sakysime nors 
demonstratyviai nešiodami 
fašistų, ženklą. Todėl gi drą
siai galima pasakyti, kad fa
šistų Lietuvoje nėra. Gali 
būti, kad yra keliolika ar 
daugiau asmenų, kuriems fa-

Del nežinomos priežasties ant Long Island, N. Y. penkių 
augščių name ištiko ekspliozijaj ir namas visai sudegė. , čia pa
rodoma jo griuvėsiai. ~ ‘ r~

organizuotis Įvairios Įšizmas patinka, bet jų mes 
“prieSbolševikiškos" lygos,” leistais laikyti negalime, 

“pįjiečių apsaugos sąjungos’
• ir t. p. Vienos tokių “lygų” 

priešakyje atsistojo dar ligi 
1915 mt. buvęs Įžymus socia
listų veikėjas VRissoIini. ~Ši 

' lyga, arba itališkai tariant 
“fasci” (skaitvk: laši),

* greit išaugo Į milžinišką par
tiją, ginklu paėmė Į savo ran-

dindanii fašistiniu baubu 
daugiau šalininkų rasti, o da
bar šiuo dirbtiniu šauksmu 
jie stengiasi nukreipti visuo
menės dėmėsi nuo planingai 
ruošiamos komunistinės re
voliucijos, nuo smeigiamo 
durtuvd Į mūsų* tėvynės krū
tinę.

Kiek kitokiais tikslais šią 
kova skelbia socialdenfokjra-

V • *$,

tai ir yalst. liaud. Buvusioj i. 
vyriausybė, savo’ pražūtinga 
šaliai politika, bolševizacijos 
ir polonizacijos protegavi
mu, privedė kraštą iki to, 
kad ją ne tik visuomenė pa
smerkė už tai,, bet ir rimtieji 
valdžios partijų žmonės. Val
džiusios partijos pamatę, kad 
visuomene susigrupavo prie 
tautiškai ir valstybiškai nu
sistačiusių partijų ir neleido 
žaisti Lietuvos nepriklauso
mybe, suprato, kad tokie 
vardai, kaip “kademai,” 
“ura patriotai” ir t. p.- ne
baisūs yra Lietuvos valstie
čiui, ir kad jais begąsdinant 
netoli benueisi. . Todėl pasi
ryžo surasti ką nors baises
nio, neaiškaus, o kadangi 
komunistai fašistus jau se
nai buvo nupiešę, kaip bai
siausius viską žudančius lau
kinius žmones, tad fašistais 
mūšų socialistai ir pakrikšti
jo visą tautiškai ir vaisiyl>iš: 
kai nusistačiusią Lietuvos vi
suomenę. Pradžioje, kaip ži
nome, visi tik juokėsi, kad 
tie patys žmonės, kurie vakar

buvo vadinami “kodeinais,” 
“krikdemais,” tautininkais 
ir pati., staiga “pavirto” fa
šistais.

0 juk niekam nppaslaptįy 
kad tiek komunistai, tiek ki
ti jiems artimi žmones fašis
tais vadina visas dešiniąsias 
partijas, visas“ katalikiškas 
organizacijas, šaulių ir sava
norių sąjungas, karininkus 
ir studentus. Vadinasi, šioms 
visoms organizacijoms skel
biama kova, šie visi žmonės 
skaitysi pavojingais. —

Baigiant dar kartą tenka 
pasakyti, kad po priedanga 
fašizmo skelbiama kova vi
siems lietuviams, kurie .myli 
savo tėvynę-, kurie rūpinasi 
jos nepriklausomybe, kurie 
nori, kad Lietuvoj šeir^inin-

GRAŽIŲ SIEKIMŲ 
SĄJUNGA

Pritariant bažnytinei val
džiai Dijon nesenai įsikūrė* didžia išnuomojo žydams 

“Tylėjimo per laidotuves są
junga.” Jos tikslas nugalū- 
tf vis labiau Įsivyraujantį 
laidotu vėsti supasaulėjimo
paproti. Blogas paprotys y- 
ra tas, kad laidotuvės daly
vaujantieji netinkamai el
giasi, šnekučiuojasi, juokau
ja ir tuo daro įspūdžio, kad 
čia yra paprastas pasivaik
ščiojimas. Šis paprotis jau 
senokai kelia katalikų pasi
piktinimo. Sąjunga t štos 
griežton kovon su šiuo pa
pročiu. Sąjungos nariai gau
na liūdymus ir užsideda- pa
reigas įeinant kunigui į lai
dotuvių namus nutraukti'vi- 
sokias kalbas ir liįjdotųvių 
eisenoj laikytis tyliai ir ra
miai. Vietoj tuščių kalbų 
dalyviai turi melstis už miru
sįjį ir galvoti apie išganymo 
tiesas, kurias jiems primena 
mirusiojo akivaizda.

DIRBK ‘RYTUI,’ ‘RYTA’ 
GAUSI NEMOKAMAI

.

JB'

Tai senai žinoma visiems, 
o vistik šiandien keliamas di- 
deliausias trukšmas ir Lietu
vos visuomenė šaukiama Į at
virą kovą suplėšančiu -fašiz
mu. Kad šią kovą skelbia 
komunistai, tai nieko nuosta
baus: pirmiau jie turėjo tiks
lą kiršinti visuomenę, gąs-

— O je! — apsidžiaugė žmogelis, — dabar, 
netrukus, — tęsė jis — šliūbą galėsi imt ne tik 
pas kleboną, bet ir pas viršaiti. Tai bus daug 
pigiau ir praktiškiau^ Mat jei nubos.su žmona 
gyvent — apsiskųsi taikos teisėjui — ir gali skir
tis. O ligšiol kaip buvo: — surišo kunigas ne- 

• atmezgamu mazgu — ir baigta. Gerai kad nuo
laidi .žmonele'pasitaiko tai šiaip taip kenti, bet. 
jei neduok Dieve gauni akyplūšą bobą — taiLrb- , 
lau dingęs visam gyvenimui... *

• — Von, voul — surikau. — Tu tikras bedie
vis, — ir kas tave išvedė iš kelio?.. Eik lauk,■ * ' • « 
nepiktinkmanęs nei mano mažų vaikų!..

Žmogelis dar kaž ką užsiminė apie vargingus 
valstiečius, bernų, mergų ir piemenų pro įsoj fl- 
zus — ir išdūlino atgal.

■ k

Daug dar kartų atėjęs žmogelio visokių keis
tenybių pasakojo — 1x4 jau inaiio akyse jis bu
vo nustojęs visokio autoriteto. Aš jį* laikiaujie- 
pataisomu paklydėliu ir ką jis ĮKiistejo mažai dej 
mesto kreipiau. . . •

Tik vieną lapkričio pabaigos dieną, man ešaiH. 
gryčioje — atėjęs žmogelis ir skundžias:

— Krikščionys Seime triukšmauja, interpe
liaciją’patiekė, mūsų minist(‘rj Požėlą komisą- 
Iii vadina, tai caro pasiekėjų pravardžiuoja.

— Nu, nū! — nustebau aš —• ir už ką-gi ?
.o—~lO gi kam jis kainiiečių vaikus-studeiitu- 

kus šiek tiek rykšte sudraudė.

it ■ - ■■■• «.-u'-■"•-■n ■! į" •

LDS. CENTRO YALDYBOS 
ANTRAŠAI

■ •
DV. VADAS: Kini, Pranas Juras ' 

M Bnulfoiil Si_ lanvrence. Muss.
PIRMININKAS: J. Trainaičius.

175 Anies SiretH. Montelfo. Mass. 
VK'E-PIRMININKR: M. BlažauskaRĄ

70 Fainievv St.. Xe\v Brltatu, 
SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys,

360 IV. Broathvay, So. BostoiirMass. 
IŽDININKAS: Antanas Vaisiauskas,

371 Portlami St., Uauibriiige, Mass. 
I.l i’pRATINF: KOMISIJA:
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TAURĖ, Iš KURIOS, SPĖJA
MA, GĖRĖS KRISTUS :

Pasak Londono laikraštį 
“Baily Mail,” anglas d-ras 
James* Rendtf Harris, ' Bir- 
minghame, nusipirkęs iš vie
no vokiečio archeologo Kri
mtę rastą auksine taure, ku
ri esanti viena is keturių tau
rių, iš kurių per didžiąją va
karienę gėrę Kristus ir apaš
talai. Manoma, kad ši taure 
esanti kaip tik toji pati, ku
ri jnjiiimą. Mato evangelijos 
26 skyriuj, kad ją Kristus iš- 
kėl ęs tardamas: ‘i Gerkite Vi
si r?

Taure bemaž įlenkiu coliu 
aukštumo, lempos formos su 
graikišku parašu. Netrukus 
ją ištirs tam tikra religiniu 
senoviškų daiktų komisijai

Dedame šią žinią, tik 
ypač

ku butų lietuvis, o ne bolše
vikas ar lenkas.- •. *

Kodėl buv. vyriausybe ne
žiūrėjo į komunistus, kurie 
niekur neslėpė šaVo Tikslų — 
sukurtu pasaulinę revoliuci
ją. ' Jeigu buvusioji vyriau
sybė nesuprato, tai pati vi
suomenė turėjo išspręsti, kas 
valstybei pavojingas: tėvy
nės mei4e_ degančia širdimi 
beginklis studentas, ar Įvai
rūs svieto perėjūnai — išga
mos komunistai, už kurių pe
čių stovi milžiniška valstybė, kaip Įdomų spėjimą, 
galingas internacionalas su katalikų skaitytojams’ir tik. 
milijonais aukso-rublių, gin
klų sandėliais ir pragariško-

Tokio radinio aut elitiškumo 
nustatymas reikalingas dide

lius sprogdinimo mašinomis!]]iH rūpestingiausiu tyrinėji- 
“Šiątllictis’’ mų ir atsargumo. Red. “R.”

— Išėjo studentai atalu — aiškino žmogelis— 
iš Liaudies Namų ir Laisvės Alėja uždainavo., 
MinisterisJiepč savo tarnams tuos vaikus su ryk
šte išvaikyti.. . ,

— Tai kas čia blogo? — tariau sau. — Dabar 
ūvai išleidę vaikus Kaunan inokyties gali būti 

visai ramūs: jei kartais vaikai sumanvt pašiaus- 
i — yra Kaune Ministeris — visų tėvu t(*vas* 

(jis vaikus sulyg reikalo tinkamai sudraus.
* 4 I

Gmodžio pcmkioliktąją jis vėj atsivilki*.
• •

— Kas-gi dabar naujo? — truputį supykęs 
paklausiau,, —-sakyk, tik niekų 'netauzyk; ne 
veltui tu algą iš manęs imi net visus jienkius li
tus mėnesiui.

.— “Tryliktoji interpeliacija... ” — pradėjo.
— Kas per velniava toji “interpeliacija” ir 

dar tryliktoji ? — sakau jam. Tiesa, aš esu daug 
kartų girdėjęs iš tavo lūpų žodį “intei|M‘lia<-ija” 
ir dar patį pirmutinį tartum vietoje labas būtum 
silkes. ■ • \ .
- Nors aš klausiau iš jo paaiškinimo, liet jis 
tęsė pasakojimą toliau aš tik vos galą nugirdau: 

“—...patiektoji interpeliacija yra tryliktoji 
is'eilūs. Todėl tie, kurie tiki magišką skaitmens 
“13” jėga spėliojo/ kad tryliktoji interpeliacija 
bus dabartinei vyriausybei lementi...”

— Eik sau. eik! Nors aš ir nesu tikras dv- 
mok ratas. be| burtams netikiu ir tu man niekų 
mepliaukšk... Gi žmogelis, apie biudžetą, kati 

• atstovas Krupavičius daužydamas iMU-tfclii stalą 
perskėlę*.--apieTvt dienos kieno tai sukaktuves

.Surask dešimt metinių' pre
numeratorių, vieną “Ryto” eg
zempliorių g£u?l per ištisus 
metus dovanai. y

“Ryto” Adresas: Kaunas; 
Ožeškienės g-vė 3, Litliuauia,

’ Prenumeratos kaina:
Pristatant j namus pietums 

62 lt., mėnesiui G litai. —
Siunčiant paštu metalus 50 

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

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

Duosiu litą, duosiu kitą,
* Kad sau “Rytą” išrašytų •.

Motinėlė, tėvužėlis
Ir jauniausias brolužėlis, 
O mergužėlei radastai, 
Kad mintis manas suprastų 
Ir, kaip ašei, kad mąstytų,— 
Išrašysiu pats jai “Rytą!” 
“Ryto” Redakcija ir Admi-. 

nistracija Kaune Ožeškienės gt. 
o O Nr., Litlmania.

Prenumeratos kaina:
Pristatant Į namus metams 

62 lit., mėn. 6 lit.
Siunčiant paštu metams 50 

lit., mėn. 5 lit.
Užsieniuose'metams 100 litų, 

mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Estijai ir Latvijai taikomas- 
Lietuvoj tarifas)

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj- ne< 

rasi kokio nors albumo. Bet re- ~ 
toj lietuvių šeimynoj terasi \__
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašp 
mai. Kiekvienas laikąs savo 
tikru lietuviu,, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumų..' 
., Kaina $3.50. . . /

“DARBININKAS”’ * 
366 Broadway, So. Boston, Man

• ________ 4: . .'
NUO PRASTO APETITO IR

PRAŽUDYMO JĖGŲ
Daug žmonių yni silpnų, nerruotų, 

neramių, silpnų ir 
ties turėjimo pr:i 
virškinamų or-------
namo, jiražuc 
t 
randa diileJv fiziirų ir protinę pagelbą 
vartodami Nuga ’ . m y ■*
sveikatos, stiprumo ir energijos buda- 
vojtHtčios

Nuga-Jone yra rekomenduojamos dėl- 
sustiprinimo prasto :i|>etito. nervišku
mo. gasų. skilvio ir_žarnų trulielių. Už
kietėjimo. galvos skaudėjimo, svaigulio, 
koktumo, tulžies ligų, pūslės ligij. nu
silpusių ir prastai liesijaučiančtų iš ry
to Ar abeįno kūno nu<iliHiėjiiHo,.prani- 
dimo svarumo, nemalonaus burnoje 
-kva|»o. ajisivėlusio liežuvio, neveikian
čių viduritt i/ alielno nusilpnėjimo. 
Nuga-Tone yra garantuojama, kirti jums 
pagelbės. "Bnndykir ias imt 20 dienų, 
jei nebūsit užsranėdinti pasekmėmis, 
grąžinkit likusius t<»n kur pirkote;-gau
sit savo pinimis atgal. Nusipirkit bu
teli šiandien Bile k>>koije vaistinėje, tik 
žiūrėkit (kad gautumėt Ntiga-Tone. Imi- 
taeijos yra niekam vertos.

• sergančio iš priežas- 
isto kraujo sujrusiij 

it oucinų. kurie vėlai grįžta 
......... žuth> savo stiprunitp Tūks
tančiai, kurie raudasi tame stovyje, su- 

. .J 
:i-Ton«*r^iai puikiausios 

stiprumo ir energijos buda- 
ivdtiolčs. —-N—x

r

ir kad reikia vėl leist žydams šventadieniais kup- 
čiaut, nes nuo to kenčia.. .

— liautum iš gryčios! — riktelėjau. — žiib 
kol dar'mano boba kačergos nepaėmė — pir 

gjnpMiiau. ~ tokių nieku tai dar negirdėjau!
✓ 

bet ant
“tryliktąja interi>e-

— neatvyko. Aš nustebau, — bene su
sirgo vargšas t — pagailo man.

Tik dieną praleidęs, prievakary, man į pirtį 
maudytis Išsiruošiant — išblvškes, susitraukęs 
atkiūtina žmogelis. — . ___

— Ką ar kokia slogą |n*rsirgąi, — pasveiki
nau aš — ko taip persimainęs?

. O jis niekur nieko, tik Į»lačiau kai p paprastai 
prasižiojo ir pasakė:

— Sleževičius. Požėla ir kompanija atsta
tydino. Prezidentas pavedė Voldemarui sudary
ti nesociąlistftų kabinetą ir tai visaĄvyko beveik 
|xt vieną valandą ja reitą vidurnaktį. • 

šJ^ar tai buvo 13-tos 
:i—- paklausiau.

Nors žmogelis lankydavos kasdien, 
rytojaus po pasveikinimo su 
iacija” ,/S. Boston, Mass.

Lietuvos
ženklai

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miesttj žen-_ 
klus. Y'ra indotbii su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje. Išviso yra 40.ženklų.

Kaina 40 centų.

“DARBININKAS” 
. 366 W. Broadway •

Ispanijos laivyno atašė H. de
Solaš prie Ispanijos ambasados 
Washingtone.

| JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS V 

PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ 
g TAI IŠRAŠYDINK JIEM
|. GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ
X *

* .t

*

I
— Tai ką-gi tie studentukai .jam buvo pada 

rę?— klausiau aš.
žmogelis.

1926 m. gruotlžio 21 <1.

t vaikyti; priveisė 
prolsojūzn o 
peršekjpjo.

.1

t r

— Wo?!...— pastirau aš,
interpeliacijos magiškoji reikšmė —
. Bet žmogelis kalbėjo jau ramiai:

- —“Tikroji deinokratija” nesugeliejo šalies, 
galybes kdimuiisthiių lizdų — 

tautiškai nusistačiusią visuomenę 
1 žtat tėvynės gynėjai ją piverte 

pasitrauku. . . Įvyko kas turėjo Įvykti — baigė

H 

IKAI į M

“Saulutė”
Daugybė paveikslą! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai} 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumeliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės* • Darbeliai 
iš popieriaus.molio ir kitoki. I^aikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K.^flMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė/. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke *.
. t.

> 4 
v *4 <

4
A
<

A**<
44
4
4
4
*
<

M
M

4

u *
• ■■

• >*.

■ - - . • - - x
•e ■ -

?' * •
4 • 1 v

f * y i

* I X
i '

f *1
♦ • / •

__.__ : . . «

nubos.su


• .e.',. -

Prenumerata metalus

mi.i^ų

(Bus daugiau)

MARIUTĖ. - O 
niai karteliai. Jiežil 
mušanti (rudeni pro j- 
tinka ant mano kakle 
tiktu. Visada, kada 1 
tinku laime.

Aš pjaujn a čižas ir ru
da vilkas ir nusigabeną

Mėnesinis leidinys,'TIESOS šviesoje nušviečian 
tis dienos klausimus.

Dnuimt izaro Amt Halloek

“Geri.raštai suramina, ptv 
moko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mą, -kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
doro vi ilgame gy venime. ’ ’

Prof. Dr. A. Maliauskis

Vienuolikos metu vaikas su burėmis* jo paties išrastomis 
vėjui pučiant smarkiai ant ratuku važiuoja per kietą smėlyną. 
Jo išradimą pasekė ir kiti vaikai. Jis yra iš Floridos.

it’Tt -: adadvus ggg

“Bedievių laikraščiuose dau
giau-yra žinių,” — sako pasi
teisinimui nekurie darbininkai. 
Taip, daugiau žinių pataikau
jančių- vien tik žemesniems 
dyfnas. (De Levis)

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas Įvairiausių įvy- j 
kių. kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko-ne- 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly Į 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”' ?

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- 
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- i 
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- ij 
nimo klausimais; bi^to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy- •< 
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 1.1., o be 3 
to. dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda Įžymaus Lie- | 
tuvos veikėjo paveikslą. . ]

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų. S 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- s 
Ks,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, ejlių rin- j 
kinį ‘‘Vakaro kaukės.” . - — . į

“TRIMITĄ” dovanai'siunčiam kiekvienam surinku- s 
šiam penkias naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam j 
už juos prenumeratos pinigus. _ |

“TRIMITO“ kaina Lietuvoje metams 13 litų-pusei J 
metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi- ! 
gulini. Latvijoj; Vokietijoj ir Estijoj taip pat. kaip IAš ’ 
tuvoje. J ’

•‘TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisves Alėja, 26 Nr. ’!

tSio veikai* :«it<>rė yra <lari>u»t«>ja prie Marjniret Fuller llouse. 
CnmbriU;re. Mass.. 71 i’lierry Sų Ji yni ten lininiai iško skyriaus 
vedėja'. Jo* tėviškė yni Sontlmlil. 1- i. N. Y. Jos-rėvas yni ame- 
rikoiiiško laikraščio n*i|akM.M-ins. Ji nuo senai suėjo su lietuviais, 
pažibo juos, susipažino su lietuviškomis |iusukuH$is. dainomis. žal- 

’ilinntis, To visko imsektiiė buvo šis >lmmaiiškas veikalėlis THE 
CĘAY MA1DKN. .Molinė Mergelė!.

SUSIPAŽUiKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS (
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 1 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie- 1 
na kultūringa tauta gerbia* savo mokytus vy- Į 
rus ir mokytas, moteris.’ Taip ir pas lietuvius 1 
turi būti. j

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo i 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis ' 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame- - 
riko j.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS1 j 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS |

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai ' 

užimti paveikslais -
Kaina $3.50 . - Užsisakykite

'“DARBININKAS” |

366 West Broadway South Boston, Mass.

J •
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Rumunijos karaliaus rūmaipo gaisro. Tie rūmai buvo už: 
karalienės iš'Amepkos.

L. V. N. Y. ir N., J. Aps
krities Valdyba mus prašo' 
paskelbti, jog metinis apskr. 
suvažiavjftias šaukiamai š. 
m. sausio 30 d. 2:00 vai. po 
piet parapijos salėje, kam
pas Adams St. ir New York 
Avė., Nevąrk, N. J. Atsto
vai kviečiami drauge su vie
tine kuopa dalyvauti iškil
mingose pamaldose in eor- 
pore, 11 vai. ryte liet. R. K. 
bažnyčioje. ŠFs seimelis yra 
vtin svarbus, kadangi bus 
renkama 1927 metams valdy
ba ir komisijos. Po posėdžių 
bus'draugiška savybės pra
moga.

Prižadam visiems kurie atsi- . # • 
lankys “getą taimn.”

Korespondentė
■ " i ■ ■ -L=St

Vieno dolerio vertės knygų duosime DYKAI visiems prisi- 
nUbusienra prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir užsimokėju
siems už visus metus arba užsirašiusiems laikraštį “Darbinin
ką” laike skelbiamo mūsų organizacijos vajaus.

DAYT0N,0HI0_____

Išrinko “Darbininko”
<■ platintojus

L.1X&. 69 kuopa turėjo Susi
rinkimą sausio 1 d. š. m. Apart 
kitų reikalų plačiausia buvo j 
svarstoma apie LDS. ir “Dar
bininko!’ vajų.

Nutarta gražiai pasidarbuoti 
organizacijos labui. Išrinkta 
du nariu M. Petkus ir J. Au- 
gaitis, kurie pereis kiekvieną 
lietuvio-darbminko namelį.

Šis darbas bus tęsiamas iki 
vasario 27 d. š. m. Toje dieno
je bus nepaprastas susirinki
mas, kuriame dalyvaus visi* 
nauji nariai ir senieji. Bus daug

PATERSON, N. J.

, Nauja valdyba ?>; -

LDS. 18 kuopos susirinkime, 
sausio 6 d. išrinkta nauja val
dyba šięms metams. Valdybo
je liko šie:
;Ignas Kulikaitis, pirm.

Pr. Baltuška, prot. rast.
M. Staniulis, fin. rast.

. V. Sasnauskas, kasierius
Juozas Baublis ir —
Kastas Spraitis, iždo glob.

/ Naujai,valdybai linkime ge
riausių pasekmių. ' '

Steigs kliubą

^Susirinkimas buvo tvarkus ir
ko naujo. Susirinkimas įvyks 
parapijos svetainėje, ‘2:50 vai. 
ix> pietiii ,

ųė, gaunamabeveik iš visų kolonijų.
J Gražiai ir nuoširdžiai darbuojasi L. D. S. ir “Darbininko” 
ha a jų narių vajuje uoliausi idealistai -— darbininkai.________

y Susilaukėme ir daugiau Jeskeliavičių. štai šiomis dienomis 
gavome dideli pundą naujų narių įstojimo aplikacijų iš Detroit. 
Brolis V. Jedinkus supliekė visus ir šiame vajuje užėmė pirmą

- .feią ; '/ \- *

Taipgi, Providenco kolonijoje pasirodė nepaprastais gabu
mais darbininkas brolis A. Dzekevičius. Jam gerai sekasi pri
rašinėjimas naujų narių ir skaitytojų.

Waterburio kolonijoje paslaptingai veikia būrelis darbi
ninkų. Jau prirašė keletą desčtkų narių ir skaitytojų. Didis 
darbo žmonių prietelis ir rėmėjas gerb. kun. J. Bakšys kasdien 
prisiunčia po keliolika naujų? ‘Darbininkui” skaitytojų, j____ _

Montello 2 kuopos lyderis LDS. Naujos Anglijos organiza
torius p. J. Jeskeliavicius užkariavęs savo kolonijoje važinėja 
po apylinkių kolonijas užrašynėdamas “Darbininką.” Jis ir 
šiais metais pasiryžęs laimėti pirmą dovaną, nors jam yra ne
mažai pavojaus.

Hartfordas žada pralenkti visus, šios kolonijos nuo seniai 
, pasižymėjęs darbuotojas A. J* Pateckis rašo: “L. D. S. 6 kuo

pa neužilgo paleis diktoką šūvi ir padarys didelį žingsnį pir
myn. Prie to einama rimtai ir organizuotai.”

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

5 Mes norime įtraukti į darbuotojų sąrašą visų kolonijų žy
miausius narius, prietelius ir rėmėjus. Tad kviečiame į darbą 
visus. ' <• ■ . . -

N0RW00D, MASS.
Norwoodo Vyčių 27 kuopa 

rengia milžiniškus šokius antA
Sbciąl Hali, Norwood. Mass. se- 
redoj. sausio 12-tą dieną. Šo
kiai prasidės 8-tą valandą ir 
trauksis iki vėlumos. - Grieš 
“Pat” Pendergasts, “AVbite 
Masked Orchestra/’ kuri yra 
geriausia Nortvoodo apylinkė
se.- Nonvoodo vyčiai visus 
kviečia, atsilankyti, nes bus vie
ni iš gražiausiu šokių šių metų.

š. m. sausio 30 d. 6:30 vai. 
vakare parapinėje salėje, 
kampas Adams St. ir New 
York Avė., Ne vark, N. J. 
šaukiamas N. Y. ir N. JT. val
stybių lietuvių studentu ir 
alumnų visuotinas suvažiavi
mas. Visi lietuviai studentai ' 
ir studentės,; lanką High 
Schools, kolegijas ar, ui^iver-^ 
stetus, taipgi ir alųnpai, 
kviečiami yra dalyvauti šia
me suvažiavime. Bus apta- 
narna orgamzaeijos-kunmo— 
reikalas, ir renkamą valdyba. 
Bus keli referentai. —

Lietuviai studentai! » Ga-.
na-snausti! Sujuskim, su- * 
kruskim, pasirodykim lietu
viais, organizuokimes ir vei
kime! .

Prašome tėvus paraginti 
savo sūnus ir dukteris vykri~ 
į ši suvažiavimą, pagelbėti 
mums organizuotis. '

I ni ciatyvoš Komisija

LDS. CENTRAS
VISAIS VAJAŪSFRĖIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI

■ Su naujais metais prasidėjo “Darbininko

rimtas. Nutarta surasti kamba
rius ir atidaryti kliubą koope
racijoj pagrindais.

,* .’■* * *
Pereitais metais mūsų kuopa 

sustiprėjo ir paaugo nariais ir 
turtu.. Šiais metais esame pasi
ryžę nuveikti didesnius darbus.

Pranas JSaĮtuška, smarkus 
darbuotojas pasiryžo laimėti 
Centro paskirtą pimią dovaną. 
Per paskutinį vajaus mėnesį" 
mes sujungtomis pajėgomis pa
skirstę darbu pritrauksime 
visus darbininkus prie L." 1). S.

Vi.’ .BRj
organizacijos.

Šios kolonijos lietuviai darbi
ninkai gyvena' gražiai ir dar- 

- buojasj įvairiose katalikiškose 
draugijose ir kuopose.

.M. Staniulis

Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertės knygų
Antra ” $25 ” arba $50 ” knygų
Trečia $10 ” arba $20 ” knygų
Ketvirta” $5 ” arba$10 .. ” knygų
10 dovanų po laikraštį “Darbininką” vienam metui 
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertės knygų

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

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
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South. Boston, Mass. Broadway and 1

PARAPIJOS FĖRAI SEK- . 
1 KINGAI UŽSIBAIGĖ

* •' s - \ ’
-Sausio 9 d. š, m. buvo pą- 

yapįjos fėru baigtuves. Žmo- 
njų. buvo nemažai. Visi gra
žiai dirbo, kad tik padarius 
^ide.sių pelną parapi j ai. Pa

darė du šimtu^i^urš dolerių. 
Gerb. klebonas-kun. K. Ur- 
Jionavįęius tuojau po fėrų da 
pereitų metų pabaigoje- at
mokėjo $3,000 skolos. Para
pijos skola tirpsta, kaip pa
vasario sniegas.

Gerb. klebonas kun. K. ITr- 
bonavičius šia savaitę lankv- 

_sis pas parapijonus So. Bos- 
tone apie Bowen, Bolton gat
ves. Kaip girdėjome gerb. 
^klebonas priiminėja aukas 
mokyklos statymui. Para- 
pijonys*šį reikalą turėtų gau
siai paremti.

NAUJA VALDYBA UŽĖMĖ 
VIETAS

Sausio 5 dl š. m. įvyko šv. 
Petro parapijos koro mitin
gus. Seiioji valdyba atidarė 
mitingą. Terškaičius ir bri- 
ėmus protokolą pakvietė 
naują valdybą užimti vietas. 
Naujai valdybai užėmus vie
tas komisija rengimui šokių, 
kurie bus sausio 15 -d, š.' m., 
parapijos svetainėje, 492 E. 
Seventh St. išdavė raportą. 
Paaiškėjo, kad pasamdyta 
viena iš geriausių orkestrą ir 
<ad šokiai bus linksmūs. Bus 
daug jaunimo iš kitų koloni
jų. ' - ‘

Nutarta rengti “sleigh”- 
ąartv
kad surengti koncertą. Ąp- 
^varsčius nutarta koncertą 
rengti pradžioje, vasario mė
nesio. Programui > skelbi
mams rinkti apsiėmę p-lės, J. 
Stravinskiutė, Ziminskiutė 
ir p. J: Aukštikalnis. Valdy
ba prigelbės.

Susirinkimas buvo tvarkius 
ir pavyzdingas. ' 1 
; ■ .u- - Koristas

*I • ■< .

■SANDARIEČIŲ GALVOSE 
NE VISA TVARKOJ

Prisimename lapkričio 21 
d. kuomet Kauno policijos 
viršininkas Prapuolenis ex- 
komisaro Požėlos Įsakymu 
tautiškai nusistačiusią stu
dentiją giedant Tautos imną 
nagaikomis mušė, tai tuomet 
“Sandara” Kauno policiją i 
padanges kėlė ir garbės vai
niką segė. Bet, kuomet tas 
pats policijos vii-šininkas 
Prapuolenis suareštavo liau-. 
dininką dr. Buzelįuž tai kam 
pastarasis patėmijo jam 
(Prapuoleniui) jog nė poli
cijos ■ viršiniųkams nevalia 
tei’šti šalygatvių, tai tas be-

Koro vedėjas inešė,_ ^ai-mačiu Xatsiprašau, san- 
dariečių) “peiperis” rašo, 
kad “Kauno policijoj tikini 
ne visa tvarkoj.” Aišku, 
kad sandariecių galvelėse ne 
visa tvarkoje. . ’

Res. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

DARBININKAS” DRAUGI 
JOS ORGANUff* "2 - , t

> ŠV. Kazimiero R K. drau-
į? gijos susirinkimas įvyko sau

sio 9 d. parapijos svetainėje. 
Buvo gražus būrelis narių ir 
visu tvarkiai-, užsilaikė. Iš 

_ nutarimų pažymėtina, kad 
J-.; - -draugija nutarė prisidėti 

prie Federacijos skyriaus ir 
išrinko atstovus. Taipgi nu- 
tarė atnaujinti ’^Darbinin- 
ką” organu. Susirinkime už- 

R" strese “Darbininką” desėt- 
kas naujų, skaitytoją: Be to, 

' nutarė rengti iškilmingą 20 
jfc. \ metų sukaktuvių paminėji- 
Ei-. mą. Ši draugija jrt’a viena iŠ 
W pavyzdingiausiu afraugiju. 
fe'-'/.^p-

susirinkimas įvyko sausio 9 
dieną pobažnytineje salėje. 
Dėlei parapijos fėrų baigtu
vių šis .susirinkimas buvo 
trumpas. Svarbesni nutari- 
mai atidėta sekančiam susi
rinkimui. Nauja valdyba

Skelbimus galima įteikti 
“Ryto” Administracijai Kau
ne, Ožeškienės gt. 3, Litliuania, 
ar Skelbimu Biurams. -

SKELBIMŲ KAINOS:-
Petito eilutei ar jos vietai 

(37,5 milini.)
a) po teksto:------------------ 60 et.
b) prieš tekstą-------------- 120 et.
c) tekste__ ;____________ 150 ct.

Tas, kuris daug kalba, retai 
išpildo prižadėjimus. Kilnus 
žmogus visumet trokšta, kad jo 
žodžių nebūtų daugiau kaip 
darbų. — Kinų išmintis.

O-!

Kazimieras Zenevičius

414 Broadway, So. Boston
-• •* . -t i

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS'

Specialistas sekretnu’ ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

reumatizmo i
* ‘ • i ■ ' * «

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

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

• = t • —s------—--------- :

‘REVOLIUCIJA LIETUVOJ* 
ŠAUKIA BOLŠEVIKAI

So. Bostone praūžė protes
tu mitingai. Protestavo prieš 
“fašistus,” “klerikalus” ir 
smetonininkus, lietuviški 
bolševikai, žydbemiai ir Pil
sudskio tarnais-—-

Rimtuose lietuviuose išga
mų protestai sukėlė pasipik
tinimą.

LANKĖSI “DARBININKE”
LDS. Naujosios Anglijos 

organizatorius ir vajaus.va
das p. J. Jeskeliavičius atva
žiavęs į “Darbininką” papa
sakojo daug naujieną apie 
vaju. Be to, jis atvežė Mon- 
tello LDS. 2 kuopos mokes
čius sumoje $97 su centais. 
Ligšiol Montello dar “nesu- 
bvtino” nė viena kuopa. Ši 
kuopa yra didžiausias rams
tis LDS. Centrui ir “Darbi
ninkui.” '

VISI KVIEČIAMI
Jei dar nesi matęs to, ką aš vadinu šokiais, tai kviečiu 

atsilankyti. Aš pateųkinau visus, kas tik turėjo su mani- 
mi-roikalo per visus 1Lmetų,;kad aš apleidau Lietuvą. Jūs, 
viengenčiai, gal nei nežinote apie mane, nes aš ikšiol vei
kiau po vardu Charlie Brown. Aš teipgi turėjau laimės 
šokti su p-le Elena Tareiliute. šokau su ja dar tada, kad 
ji nebuvo išpopulerizuota kaipo šokimo žvaigždė ir laimė
toja prizų už gražybę. Ačiū visiemsi

KAZIMIERAS ZENEVIČIUS

ANT RENDOS 7 kambariai, kaiku- 
rie Įtaisymai. Penki kambariai, o-du 
j atikus. 430 W. FOURTH ST., SOUTH 
BOSTON. (S.ll)

I’hieškan pusbrolio Juozo Trušo gy
venusio Bostone. Jis pats arba kas a- 
•pie ji žino praneškite šiuo adresu: A, 
KARSOKAS. Pnrvainlų kaimas. l.uo- 
kės paštas, Telšių apskr.. LITHUAMĄ.

Tel. So. Boston 0S23
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston.
Ofsio valandose—;—-------

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

12-tos dienų uždarytas

: KASDARYTI?
Nuo pat mažens pamėgau 

mokslą, Bet gaila, .kad nega
liu jo •tiek kiek noriu, pasiekti. 
Jeigu būtų gyvas a. a..mano ve
lionis tėvelis, tai tuo nesirūpin^ 
čiau. Bet deja, jis mane pali
ko dar mažą kai mirė. (Jis mi
rė laike didžiojo karo.) Nuo tol, 
iki pat šio/laiko vargstu motu
tės padedamas. Jau įstengiau 
pasiekti vidurinį mokslą, bet 
tęliau nebėra lėšų mokintis. 
Ant tiek liktis nesinori. Kad 
nors gaučiau kokią tarnystę, 
tai vargais ne galais šiaip taip 
prąsimuščiau gyvenimam Bet 
dabar bloga Lietuvoje ir su tar
nystėmis. Šiek tiek prasilaVū- 
nusiu yra daug -ir jie turi Užė
mę ' yisak^Kffhas“ Vietas, todėl 

•sunku.kur nors Įsibrauti, 
i - Norėčiau eiti aukštesnįjį ar 
specialų mokslą, bet tam netu-

Prie naujosios valdžios rfu lėšų. Giminių Amerikoje 
išgyveno dvi dieni ir atsive- turiu, bet iš jų nė vienas neatsi- 
žė naujosios valdžios doku 
mentą
vailaščioti uždraustose valan 
dose.

v •>- -
Sekmadieny, sausio 16 d. 

pobažnytinėj-svetainėj, 7:30 
vak vakare- Įvyks viešas mi
tingas paaiškinimui apie tik
rąją Lietuvos padėtį ir apie 
bolševikų skelbiamą “revo
liuciją” Lietuvoje.

Čia bus plačiausia išrodv- 
ta buvusios valdžios supuvi
mas ir ištyžina^s. Taigi po vi
sų raudonųjų bolševikų pro
testų ateikite skaitlmgai į šį 
mitingą pasiklausyti kitos 
pusės kalbų apie Lietuvą.

ATVYKO M. PETRAUSKAS
• ' , • • ' J

.Kompozitorius Mikas Pet-

O L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOŠTOH, MASS
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadway, So. Boston, Ma»» 
vice-Pirmininkas — Povilas Ruica.

95 G Street, So. Boston. Mass. 
'rot. Rašt. — Antanas Mncejne.'is.

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass 
•’Jn..RaSt. — Juozapas Vinkevičiusi

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass 
<nsier1us — Andriejus Zalieckns.

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

906 'E. Broadway. So. Boston. ,Mas» 
n. L. K. Keistučio Draugija laiko sar 

mėnesinius susirinkimus kas pirm- 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu 
meriu 694 Washington St.. Boston 
Mass. 1:30 vaL po pietų. Atehlam. 
ant susirinkimo atsiveskite sn savin 

slaugiau naujų narių prie mnsų dratt 
gijos prirašyti

SARPALIS LAIMĖJO 
RISTYNES

Sausio 6 d. Grand Operos 
svetainėje buvo ristynės Dr. 
K. Sarpalis sulamdė Ned’ą 
Mdguire iš Airijos/

Sarpalis pasirodė daug 
vikresnis ir gudresnis už. ai
rį, kuris nešiojo net čampio- 
no,vardą. Lietuviai sporti
ninkai visur gražiai pasiro
do, kad net ir amerikoniški 
laikraščiai visur apie juos 
koplačiausiai rašo paminūda- 
mi lietuvius.
feŠtąj. po šių ristyrrių Boston 
Post.Į^ėjo platų aprašymą 
po; antraščių: “M’Guire on 
losing end to Sarpalis” ir 
“Lithfianian Champ Tlirovvs 
Irishtnan at the- Ground. ’L __

Amerikon ir jau nuo pereitos 
subatos vieši So. Bostone. Jis 
Lietuvą apleido po pervers
mo,

leidirhą po miestą

ŽIDANAVTČIAUS KONCER
TAS

Pereitą nedėldienį Cam- 
bridge’iuje muzikos mokyto
jas A. Židanavičius davė 
koncertą. Programas buvo 
puikiai sudarytas ir teipgi 
gražiai ‘išpildytas. Tuomi 
koncertas puikiai nusisekė. 
Smuikavo pats artistas, dai
navo p-lč "M. Grybaitė, švil
pavo fleitlštas J. Butkevi
čius. Žmonių, vienok, ne
daug tebuvo.

liepia. Tad ir mąstau nežino- j 7:30 va| Takar(>
damas, kas daryti!? Manau, • ; •
kad išgirdę kitų giminės pra- - firmas linksmas vainikų 
šantį jų pagalbos giminaitį, balius Bnglitone. Ant šito 
tuoj sumestų po keletą dolerių vainikų baliaus Draugystė 
ir prisiųstų prašančiam pageL “Vienybė” skiria 3 dovanas 
bą. Jie nuo to nenubiednėtų,, tiems, kurie turės keisčiau- 
o tas sušelptasis galėtų ir moks-1 sius vainikus. Priegtam bus 
lą pabaigti; paskui dėkotų ir jvisokių užkandžių4;r gėrimų. 
Stengtųsi kiek galėdamas atsi-Įyra užkviesti vięni iš geri nu
lyginti. Bet vis tai kitų gimi- sįu muzikantu, kurie grieš i- 
nės,- mano giminės vargu taip biriausius šokius. Pagei- 
padarys. Klajoju ant tuščio ir Įdaujarna visi, jaunas ar se- 
manau: gal ka,nomi«nepažjs-' su
tarnų pasigailės maiięs ir duos , .
šiokį tokį patarimą žodžiu, ar ’ '.- . ., .
doleriu. Nepraleiskit progos!

Juozas VI. Lukaševičius, Kainos vyraRuSOc., mote- 
Švčkšna, Vilkenų gt, 10, rims35<iį.j
Tauragės apskr.' V ** Visus kviečia Komi/r/as

Lietuvos Dukterų Draugystėm 
Po Globa Stotinos švenčiausio? 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ažmenskfenė.

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

vtce-PinjL — Zofija Kėšienė,-?
59 Gatės St.. So. Bostnn. Masa. 

frot. Raštininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

'in. RbStlninkė — Bronislava Ciunienė 
- 29 Gould St. W. Roshnry, Mass. 
Iždininkė — Ona Staniui lutė,

105 W. 6th St., So. Boston, Mass. v 
ivarkdarė — Ona Mizgiraienė.

1512 Columbla Rd.. So. Boston. Mas* 
Orangija savo suolrinklmus laiko ka;

nnrtą ntamlnkę kiekvieną mėue? 
”:30 vakare, pobažuytlnėj svetainėj 

‘"įsais dr-jes reikalais kreipkitės J pro 
tokolij raštininkę laišku ar telefonu 
Fifth St.. So. Boston. Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Žloba,

539 E. Seventh St. So. Boston, Max- 
Telephone South Boston 8552-R. ' 

Vic-e-Pirmininkas — J. Petrauskas.
17 Valė- St.. South Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — J. Glineckis. <>
5 Thomas Pk., South Boston. Mas> 

Fin. Raštininkas — M. Selkis. <
366 Broadtvay, So. Boston, Mass. 

Kasteriąs — A. Naudžiūnas,
885 E. Broad-.vay. So. Boston, ila> 

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

Draugija laiko susirjhkimus kn« treči.
nedėldienį kiekvieno mėnesio. 2-rų-rs 
landę po pietų, parapijos salėj. 492 F 

' Seventb St. So. Boston. M a ra

praktikuoja dviejuose 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

Tel S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
1 683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

Retai Pasitaiką Darganai |
EAST SIXTH ST., SO. BOSTON $

I Storas su dviem kambariais už- |
I 'S:- pakuly ir 3 šeimynos. 2 po jumkis

kambarius ir 1 kefuriais kaimui- g
„ __riais ir du namai po 1 šeimyną. |

Rendos atneša $1692 Į metus. | 
$V2,000 lengvoms išlygoms.

5450 SBUTH BOSTONE < 
3 šeimynų medinis namas po 3 4 4 j 
kambarius, ^ikusius ant lengvu '

.■MHNhSHH išlytu.______

DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Caniliridge, biznis išdirbtas apie 20 m»>tų.* Parsiduoda 
pigiai ir ant lengvų iSlygų. Kreipkitės pas:

A J. KUPSTIS
332 WEŠT BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

. Office Tel. So. Boston 1062 arba 1373.
_____________________ .___ ■_________ i_____ ___________ 1_______
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Telefonas: South Boston 4768

DR.BALABAN
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS 
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO 

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.

Ofiso Telefonas University 883l-W 
Rezidencijos Tet University 8831-R

d. a. zaletskas 
Graborius ir Balsamuotojas 
448 Ir 083 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE, MASS.

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

N’orvood 1308

(WRUBUAUSKAS) •

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

1179 tVASHINGTOS STREET |
Norwood, Mass. |


