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Gruodžio mėn.

Ministeris Pirmininkas ir

vos vidujinis reikalas.
Pilsudskis pareiškė, kad perve

nius Voldemaro sudarytą kabi-1 
netą patvirtino. Po to sekė Dr. 
Griniaus rezignacija kaipo 
prezidento.

Prisėjo rinkti naują preziden
tą. 0 prezidentą renka Sei
mas. Nedėlios vakare gruodžio 
19 d. buvo sušauktas Seimo po
sėdis. Jin tesusirinko 40 ats
tovą. Iš pradžios Seimo pirmi-

Grinius paskyrė Voldemarą su-1 sisakęs Seimą atidaryti

Finansų Ministeris,
- Susisiekimo Ministeris,

Teisingumo Ministeris,
Krašto Apsaugos Ministeris, 
Vidaus Reikalų Ministeris, 

žemės Ūkio ir Valstybės Turtų Ministeris,

KAUNAS, gruodžio 19 (Associated Press).— šiandie Sei
mas išrinko Antaną Smetoną Lietuvos prezidentu ir jis tuoj pri
siekė ištikimybę Lietuvos konstitucijai.

Smetona užima Dr. Griniaus vietą, kurs formaliai reagna 
vo, kai jis ir jo ministeriai buvo nuversti militario sukilimo.

Apie perversmą Lietuvoj jau išsireiškė įvairios valsty
bės. Apie tai pasakė Londonas, Paryžius, Berlinas, Var
šuva ir Maskva.

Anglijos užsienio reikalų ministerijoj išreiškė nusiste
bėjimą dėl perversmų Lietuvoj. Anglija spėjo, kad soci- 
jalistų-liaudininkų valdžia buvo stipri. Nors Anglijai ne
patiko Lietuvos valdžios padarytoji sutartis su Rusija, bet 
Lietuvos tą žygi pateisino dėlto, kad tuęmi Lietuva susi- 
stiprino prieš Lenkiją. Nors Anglija nusistebėjo, bet dėl 
perversmo Lietuvoj nepramato tarptautinių komplikacijų.

Paryžiuje reiškiama pasitenkinimo j^jjerversmo Lia-

....... i—n.:i—r T-rifc*.

nai Lietuvos vidujinis reikalas ir dėlto n^iMšiąŠ'pDtettivąJ 
Bet smarkiai veiksiąs, jei ant rubežiaus atsitiktų kokių 
provokacijų iš Lietuvos pusės.

Maskva kreivai pažiūrėjo į.perversmą Lietuvoj. Bet 
pareiškė, kad nei jokiu būdu nesikišianti į Lietuvos Rei
kalus. Laikraštis “ Pravda,” organas sovietų valdžios; fa* 
So, kad perversmas Lietuvoj gali būti rytų Europos taikai 
pavojumi, ypač jei Lenkija užsimanys ginti savųjų reika
lus Lietuvoj.

darė. Po to sekė naujo Seim 
piratauto rinkimas. Išrinkta 
A. Stulginskis, buvusis prez 
dentas. Sekė prezidento rink 
mas. Smetona gavo 38 balsu: 
o du buvo prieš.

Po to Smetona pnsieKį 
raitelių būrys Smetoną nulyu< 
jo į prezidentinius rūmus. į

KAUNAS, 1926 m., gruodžio mėn. 18 d.
17 d. vakare Lietuvos Prezidentas K. Grinius priėmė Šleževi
čiaus kabineto atsistatydinimą ir patvirtino naujai susidariusį 
Ministerių Kabinetą tokioje sudėtyje:

PROF. A. VALDEMARAS
Užsienių Reikalų Ministeris,

DR. P. KARVELIS -
INŽ. JANKEVIČIUS
S. ŠILINGAS
PULK. A. MERKYS
PULK. MUSTEIKIS
J. ALEKSA
DR. L. BISTRAS — švietimo Ministeris, c
DR. A. MILČIUS — Valstybės Kontrolierius.
Nauja Vyriausybė jau pradėjo eiti savo pareigas.

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai

^ ANTRADIENIS, Nr. 98.z

Naujasis Lietuvos ministerių kabinetas susideda iš plačiai 
jnomų ir veik visai nežinomų veikėjų. .

Profesorius Voldemaras plačiai žinomas veikėjas, yra tau
tininkas (pažangietis). "

Dr. Karvelis yra krikščionis demokratas.
Inžinierius Jankevičius veik negirdėtas veikėjas, turbūt 

bepartyvis. • _ - .
St. Šilingas yra pagarsėjęs kaipo geras kalbėtojas, advoka

tas, buvo pažangietis, paskui linko prie krikščionių demokratų.
Pulk. Merkys, bepartyvis, iš pat pradžios yra buvęs kraš

to apsaugos ministeris.
Pulk. Musteikis, turbūt bepartyvis, partijose jis neifigu- 

ravo.
J. Aleksa ūkininkų Partijos narys. Jis jau yra buvęs žemės 

ūkio ministeris.
Dr. Bistras nuo senai žinomas krikščionis demokratas, yra 

buvęs švietimo ministeris ir paskui premieras. . -
Dr. Milčius yra krikščionis demokratas ir bene tik visuose 

seimuose buvo atstovu nuo kr. demokratų partijos.

KAUNAS, Gruodžio mėn. 17 d. — Šiandieną: išryto pasi
skelbė laikinoji karo valdžia su generalinio šta^o majoru Ple
chavičium ir generalinio štabo pulkininkn prieša ky,
kuri pavedė pirmam Lietuvos Prezidentui, A.Smetonai, suda
ryti naują Vyriausybę. . '

Visame krašte paskelbtas karo stovis, bet perversmas įvy- 
ko, be jokio pasipriešinimo Kaune ar provincijoj kur viskas 
ramu. ųk. ,

Nebuvo-ir nėra jokių ekscesų. o /
Dar šiandieną laukiama naują Vyriausybę pasidarysiant 
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LIETUVOS PASIUNTINVBŽ. AMERIKAI 

t’
Washington, D. C. | -

1926 m. gruodžio m. 18 d. . i L‘,

..-'jU^.'- tSC'-JvĄ!
Naujausia telegrama iš Ry- padaryta. Po. to prezidentą^ ninkas Dr. Staugaitis bųv 

gos praneša, kad perversmas 
Lietuvoj pilnai pavykęs ir pa
sibaigęs. Naujoji valdžia pra
dėjo eiti savo pareigas. Gruo
džio 19 d. Seimas išrinko Sme
toną prezidentu.

Naujoji valdžia darė didžias 
pastangas, kad savo žygius pa
rėmus dabar veikiančia konsti
tucija. Pirmas daiktas buvo tai 
prikalbinti Sleževičiaus kabi
netą atsistatydinti. Tas buvo
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| 4-KČfoj0 Seimo rinkiniuo- 
■^lirtidini0ldi: su soeialde- 
KĮMtratais<£^0, laimėtojais, 
mm ? ji^ūa gurkia usė / n učU- 
Ei| SųlaryVĮ vyriausyjį: įęą 

įtė vieiia lietathlkų-5 
rupųjį ĮibrsTik definan- 

Km |pao, ; išbuvo pakviesta 
■RoA įcijon. Liaudininkai ir 

įldemokratai c. pasuko 
mažumų, brangia kai- 

E^^^eiūsiį valstybės sąskąiton 
BiMtpiJ’kdaini jų baisus ir 

suda f yda n i i v a d i n a n i ą j ą 
BJgjįfcftiKios demokratijos” vy- 
|.n55isylx;. .

Brangiausia kaina, kaip 
^iĖLabar matytį, buvo perkami 
t-lesikų balsai, nes, “tikrosios 
&B^aakratijos'' v y riausybei 
Kjtrądėjus mokėti išduotus 
P leĮąkams' ^^vckseinĮsJ*'« 
&tl£Eįįme nepriklausomoje Lie- 
B tųVoje naujai Įsteigtų 60 len- 

mokyklų, su neceųzuo- 
Šttaiš daugumoje, kaip gildė- 
^ti;lmokytojiijs ir prie Svieti- 
Kinįęt Ministerijos lenkti mo- 
j|l^y^loąis referentą, kuris uo- 
gpliąi eifiąisavo jąiręigas.
R Įįjicsi neproporcingas len- 

veutojų skaičiui lenkiš
ku ųĮnu/kykių steigi.... .........

• priešinga s veikiamiems.įsta- 
tjiAianisir Ąu 

rgy iįtuviiritautiuianį ątgimi- 
r£0ii. Mat. lenkai -jėga nega- 
'■^anii’pMrirgti1 ifiūšū: kl-aš- 

tengiasi bent per mokyk- 
išauklėti kuo didžiausi 
ičių sau palankiu Lietu- 
| “piĮįeęiit/, kad vieną gra- 

dieną tiems tariamiems 
^gSi sffkrĮųs butų 

pffigoš ’ ir pitšūds^iKfii^^fhs 
, Kfcti gelbėti savo tautiečių 
r i^Į|pavartoti Liublino uniją, 

kuri vra didžiausias lenkų 
; tiekimas.

.-(Visai ką kita matome O- 
kupuotoję Lietuvoje —-tikfų 
lietuviu gyvenamame krašte. 
Tėn uždari liejamos net pri
vačios pačių lietuvių pinigais 
iš|aik otnos lietuviškos mo
kyklos. Buvo atsitikimu, 
kad jąttntiČiąi lietuvių mo
kyklų M)kitliai. kaip neišti
ktai IHikams; buvo išvelka
mi net iš rūbų ir vienmarški- 
niai metami i šaltus kale ji- 
mUs, kur jiems duodama val
gyti paplovus nuo išplautų 
indų, kalėjimo sargu vadi-
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f- ĄRriėš jg naująjį Lietuvos len-

sįįVO 
iz^fcujįĮfunatjtų

fcinitną, kad,
kas'privalo, supr 
klaidas ir vaizč 
lietuviu tautos, nusistatymą 

ir vąJįįA
’ J Aa^.sunkia^^a^ plįes- 
^ay^^'Iaikąis^ tautįšlęL:~
1 i e t ii vii i j udė j si|lj
studentijos (Kd&riąų ife 
nuvirins) taq)e. Reikia^

SIS 
jo

uyp, kad ir-šiam lietuvių 
tautiškam judėjimui pradžią 
tiyj padaryti Lietuvos Uni
versiteto studentai. Univer
sitete turime nemaža ir iš 
(Vilniaus) krašto studentų, 
atskirtų nuo savo mylimų tė
velių, brolių ir sesučių, turi
me skaitlingas tautiškai nu
sistačiusių studentų organi
zacijas (ateitiuinkai. tauti- 
ninkai).

. Jaupivie, Tų. supku>ą tė
vynei valandą ėjai ginti, jos 
nuo priešų. Tu šiandien turi 
teisės tarti tiesos žodi tėvy
nės lenkintojams ir padėti vi
sų pastangų, kad tautiškoji 
lietuvių visuomene padarytų 
galą Lietuvos lenkinimui, 
kurio galutinis siekimas’su
griauti ir pačią Lietuvos ne
priklausomybę.

girnas vra

(Juoda .didelį stuū
PROTESTO BALSAS Iš.VIL- 

. NIAUS KRAŠTO LAIS
VOSIOS DALIES

1926 m. lapkričio mėti. 21. 
d.:'-įneš, Ūivašiūnų val
sčiaus. Alytaus apskr., gy
ventojai, susirinkę Pivašiū
nuose kelių šimtų, skaičiuje,
s

I
U narnos “lietuviška buiza.” 

jŠių faktų akivaizdoje lie- 
f tuvių visuomenė vienu balsu 
1 tuti pasmerkti šitokią “tik- 
E rosios demokratijos” vyriau- 
lŲsjrbės politiką lenkų mokyk- 
| lų atžvilgiu ir reikalauti, 
g kad vy riausylM“ liautųsi len- 
f. kinusi mūsų piliečius.

"Dabar yra gera proga mū- 
visuomenei tarti savo žo- 

f &IČS kada lietuviškosios gru- 
K pės Seiman Įnešė p. Ministe- 
fcriui Pirmininkui interpęla- 
g Ciją dėl Lietuvos piliečių len- 
j'yzkinimo per švietimo Minis- 

Itetiją. Jeigu visuomene tuo 
& Svarbiu mūsų tautos reikalu 
| nei&sitai •s. tai s<M-iaiistai su 
E’ ^Mžūfnomis Seime lengva 
E. sirdžia tą interpelaciją at 
h| mes arba, išklausę jos. pasi- 
A tyčiodami iš lietuvių tautinių 
f jausmų. užgirs vyriausylM“s 
& dŽfclitiką. Lietuviškos <>rga- 

JO^ącijos tuojau tuFftų užpil- 
JŪprotestais Seimą ir vyriau- 

didesniuose uuestlio- 
R Be suruošti demonstracijas
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svarstėme. Rūpimus mums 
nųisų V.al>tybė^ ir tąųtos'rei- 
kąlus. Ąpsvai-stę randame 
mūsų. Seimo daugumų ir 
mūsų Vyriausybę ‘ einant 
klaidingais keliais. Gegužės 
mėnesį daugelis iš mūsų ūki
ninkų bafcavo už valstiečius 
iaudininkus ir soc. demokra- 

r »• .

'lis. nes jų atstovai mitinguo
se ir susirinkimuose visur ža
dėjo mums, pagerinti ekono
mini padėjimą krašte, pa
kelti žemės kultūrą ir bend
rai švietimą žmonių tarpe ir 
neiti prieš Bažnyčios ir tiky- 
l)ųs reikalus. Išrinktųjų Sei
mo atstovu pažadai liko ta
čiau tik tušti žodžiai, <>‘jų ir 
jų pastatytos vyriausybės 
darbai parodė gyvenime vi
sai ką kita.

Mes matome, kad mušti e- 
l;onominis padėjimas neina 
geryn, o gal dar blogyn: ką 
ūkininkai turi parduoti, tai 
pigu: ko ūkininkams reikia 
pirkti, tai brangu.

Mūsų valsčiuje, rajone 
“ Pivašiūnai — Einoronvs” 
l | P*Š1< > buvo dvi pradžios mo
kyklos. Pivašiūnuose lietu
vių su 55-60 mokiniais, vien- 
koniplektinė, ir Einoronyse 
— lenkų su 29 vaikais, šiais 
metais, rudenį, Šriftinio Mi
nisterija, užuot atidarius Pi- 
easiuną lietuvių molj.yklojf 
antroji komplektų, leido len
ku draugijai “ Po<KodpįaT' 
atidaryti Pivašiūnuose 
tenka mokykld, ] kririii len-' 
ku agitatoriai ir pati mokyk
la trankia ir vilioja visokiais 
pažadais mažai susipratusių 
vilniečių lietuvių vaikus. Į 
įMŪsii valsčiaus (ftnaitiškių 
mokyklą Švietimo Ministeri
ja paskyrė šiais metais mo
kytoj;.) Joną Sabaitj. kuris 
neturi jokio mokslo cenzo, 
nėra baigęs jokių mokytojų

K
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kursų, prieš dvejus metus 
bpyo atstatytą ąųo mpkyto- 
jąvimo ir paties teismo piĄ- 
pąžuitąs, kaip uętįnkąmąą; 
tuo tarpu uiųsų pąčdų 
čiuje yra* baigusiu mokslą 
mokytojų, kwe prašė ir ne
gavo mokytojo vietos.

Mūsų Bažnyčios ir tikybos 
•vyliausieji sargai ir niokytą- 
jai yra mūsų vyskupai,. tuo 
tarpu mūsų Seimo pastatyto
ji vyriausybė nenori pripa
žinti mūsų vyskupų ir tuo 
pačiu užgauna mus, kaip ti
kinčiuosius katal ikus.

Mūsų valstybė yra hūsva, 
demokratinė Respublika; 
tuo*tarpu mes girdime,, kaip 
bolševikai organizuojasi mū
sų niięstuose, daro priešvals
tybinius susirinkimus, kurs
to nesusipratusius' darbinin
kus, oinūsų Vyriausybė ne
užkerta kelio tam žalingam 
darbui.

Todėl me> reikalaujame iš 
mūsų Seimo daugumo ir jo 
pastatytosios vyriąųsybęs,

1. Stiprinti mūsų valstybės 
ir tautos pamatus, steigiant 
daugiau Vilniaus krašte, ne
toli lenkų demarkacijos lini
jos, lietuviškų, o ne lenkiš
kų mokyklų, atšaukiant ne
tikusius ir necenzuotus mo
kytojus: <• jų vieton skiriant 
dorus ir mokslą išėjusius mo
kytojus;

2) neleisti lenkams steigti 
lenkiškų mokyklų ten. kur v- 
ra lietuviškos:

3) Uždaryti Pivašiūnuose 
lenkų “Pochodnios” mokyk
lą. nes tame rajone jau yra 
lenkų mokykkvEinorouyse;

4) Atidaryti Pivašiūnų 
mokykloje lietuviams antrą
jį.komplektą;

5) Taikinti lenkų mokyk
loms visus pradžiūs mokyk
los reikalavimus ir neduodi 
jiems privilegijų;

6) Pripažinti visus mūsų
vyskupus ir duoti jiems prie
monių. reikaliiurn Bažnyčiai 
valdyti: '

7) Užkirsti kelią mūsų 
bolševikams. neduodant 
jiems organizuot is, daryti su
sirinkimus ir platinti savo iš
tvirkimą :

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

9) Sudaryk vyriausybę iš 
tautiškai nusistačiusių jų lie
tuvių. kurie daugiau paisytų 
lietuvių, o ne lenkų ir bolše
vikų reikalų.

Šį mūsų protestą pasirašy- 
i ir spaudoje paskelbti iga- 
iojame (Seka parašai).
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Lietuvą dirbti kilni) švietimo

Moterų Są-gos Clncagos 
Apskritys savo susirinkime, 
lapkr.^d., turėdamas ome
ny, kad ŠŠ. Kazimiero Sese
rų Kongr. nares išvykusias į

k;

i

/

I

Nau jai sįataųiosios Ariogalos bažnyčios planas.
• ’ ’ * 4 • i * Z . ‘
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datbą, griežtai protestuoja 
prieš Sv. Min. Čepinskio pa- 
sikefeinimą prašalinti seserį 
MėrgdriėtĄ iš“ Saules’’ pro- 
gimriažijos 'direktorės vietos 
vien dėlto, kad ji amerikie
tė. : t

<8. Sakalienė, 
Vice-Pirmininkė.

B. Abromaitė, 
Sus-mo Raštininkė

Protesto

ARIOGALA, Kėdainių ap. 
Kiek Lietuva’yra nukentėju
si nuo Didžiojo Karo šmėk
los, yra žinoma už jūrų-ma- 
rių.

Štai, kad i»r 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 
kąsnį kartais reikia.sumažin
ti. kad pasistatyti nors šio
kią tokią grįčiutę. Kitas 
apart grįčlltės ir hirago nie
ko nebeturi.

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

Dabar iš pelenų naujai at
statomoje Lietuvoje visur ei
na gyvas atstatymo darbas.

Katalikams skaudu ir yra 
kruvinas reikalas atstatyti 
sunaikintą. Ariogalos bažny
čią. Tuo tikslu jau pradėtas 
darbas: šią vasarą išmūryta 
bažnyčios fundamentas 636 
kuli, metrais plytos degamos, 
kiti darbai priruošiami. Bet 
taip karo sunaikinti, esame 
suvargę ir silpni, kad pri
versti esame šauktis paramos 
plačios visuomenės.

Sulig sudaryto plano Ario
galos mūro bažnyčia kainuos 
apie trisdešimtis tūkstančių 
doleriu, neskaitant parapi
jos triūso •

Bažnyčios’ statymo darbas 
fundatoriams paskirstytas 
nuo kub. sieksnio. Kas už

z

SUSIMŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 1 

gerovėje be mokytų vyru ir moterų. Kiekvie- ’ 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti. ' j

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 1 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis ’ 
pirvalo supažindinti savo vaikua su lietuvių 
jtaulos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame- - 
riko j.
ame lietuvių tautos veikėjus

TRA ISLEts+Aa PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių tW puslapiai

- užimti paveikslais. .u, J
Kaina $3.50 . UžąUakykHe J

•‘DARBININKAS’!,,. I

366 West Broadway 5 South , 1
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prisidėti prįe darbo kuriant 
laisvu ir nepriklausomą Lie
tuvos valstybę ir dedant pa
stangų jos šviesiai ateičiai, 
visais galimais būdais, dau- 
gausia aukomis, rėmė - tuos 
lietuvių tėvynėje pasiryži
mus.

2. M. S. Chicagos Apskri
tys, visiškai pritardamas L. 
K. Mot. Or-jos darbams ir 
pastangoms palaikyti įkur
tąsias 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
rai Europos tautas.

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

Rezoliuciją patalpinti Lie? 
tuvos ir Amerikos lietuvių 
spaudoje.

.S. Sakuti e nė,
A)>skričio Vice-Pimi.

B. ’Abromuitc, 
Susirinkimo Rast.

•71. Nausėdienė, 
Komisijos narė.

visą kubinį sieksnį apmoka, 
bažnyčios knygon užrašomas 
pilnu fundatorių nariu. Dau
giau įnešusioj i, dvigubu, tri
gubu skaitosi fundatorium. 
Kub. sieksnis kainuoja aš
tuoniolika dolerių.

Taigi nuo geraširdžių au
kotojų skaičiaus priklausys 
ir bažnyčios fundatorių skai- 
v • (•Įlįs.

Be abejo dabar 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 savp aukštumo.

Todėl klabindami į gera-' 
darių jautrias širdis, labai 
trokštame, kad Jus Broliai- 
Amerikiečiai, šį kilnų sušel
pi mo reikalą taip karštai 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 aukos prisius savo foto
grafiją, to paveikslas bus pa
talpinius garbingoje vietoje 
neišdildomai aukos atmin
čiai.

-Jei kas Gerbiamųjų ir ne- 
giyžtų tėvynėu-Lietuvon, tai 
Jūsų aukos neliks be žinios 
pas Dievą ir žmones. Iš 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- 
gi ausi a padėka. z

Pašalpas malonėkite siųsti 
Ariogalos bažnyčios vardu: 
Lietuva. Ariogala. Kėdainių 
apskr.. Ariogalos statomajai 
bažnyčiai.

Su aukšta pagarba,

71 riogalos Bažnyčios
Statumo Komitetas.
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Kleb. Kuu. 4- Siwwviči^,
Marinas Samošk^, . 

Antanas Sirvida^,
Jonas Žukaitlš.
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A. L. R. Katalikių Moterų 
Sąjungos Chicagos 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 :

| JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI | 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. | 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS |
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ |

“S aulu te”
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Daugybė paveikslų? Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS** B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr.’susipažinti siunčiamas veltui.
C v '

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
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‘ ‘ Bedievių laikraščiuose dau
giau yra žinių,” — sako pasi
teisinimui nekuria darbininkai, 

j Taip, daugiau žinių pataikau- 
L1 jaučių- vien tik žemesniems

n

8ioux City, lova2521 Chicago Avenue

New Britam, Conn.
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J. GAILIŪNAS
Athol, nassachusettsThe Lithuanian Store

V. GILEVIČIUS
37 Hartford Avenne

VLADAS
877 Cambridge Street,

i

190 Vau BurW 8€reet

9258 Cardoni Avenne
K*'

DARBININKĄ” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE
VIETOSE:

KUN. J. BAKŠYS
46 Congress Avenne Waterbury, Conn.

JAKAS
Oambridge 41, Mass.

P. LUKŠIS
Nevark, New Jemy

JQHN RAŲALIAUSKAS
5 Aetna Street Woroester, Masu

L. ŠIRVAITIS
Detroit, ICchiann
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' Visiems Amerikos lietu- Nukryžiuoto Jėzaus Seserys
VENGRIJA

X/ •

RODYKLĖ No. 60

Nėra

virk

dėk

Tau pyki t Leibelius

| dėl Brangių Dovanų

j/ ' ’

Mūsą Boston ’o Premiją Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FALE RIVER, MASS. 

14—3rd Street. arti Bedford St. 
BRIDGEPOR.T, CONN. 

105 Congress Street, arti Mato Street 
PROVIDENCE. R. I.

49 Ahorn Street. k_rtl Washinxton St.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Lietuve šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikingjant pareigas kaipo Seiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.
' A

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

kiekviena šeimininkė gnli jas gaut visai dykai, jei ji pirks Standnrd ir (’lmll- 
onge kondensuotu pieną. Už jn leibelius duodama brangios premijos. Re to 
jų Įtalpa, tai geriausia pienas ir cukrus. Visi groseria! parduoda šio% ru§ie« 
kondensuotų pieną.

(leneralis Konsulatas yra gavęs iš 
Adomo Paleckio, gyvenančio Lietuvoj, 
prašymų rūpintis jo mirusio sunaus/Izi
doriaus I’eieckio palikimais. Prašyme 
žymima, jog velionis visą laikų gyve
nęs ir miręs Bostone arba jo apylinkė
se. Vieuok to fakto iki šiol patikrinti 
nepavyko.

Tat, jeigu kas iš šio atsišaukimo 
skaitytojų velionį pažino arba ką nors 
apie jo palikimus pranešti gali, tai 
prašoma atsiliepti rakančiu adresu: 

i.ithuantan Konsulate gen- 
ERAL, 15 Park Itow, New York.

Virimo Receptas
geresnio pasismaginimo lietin- 

a diena kaip žaislai virtuvėje. Neku
ria mano, kad drėgną dieną saldainiai 
negalima geri padaryt. Jei tik virsi jas 
.inkamam karštyje, jos vis bus geros 
kad ir lietingą dieną. Yra saldainių, 
kurios turi tikrą sveikatos vertybę. Vie
nas iš svarbiausių šaltmėčių (|>epper- 
inint) naudojimų yra saldainėse pasko- 
ninimui. Sekantis saldainių receptas 
parodys kaip padaryt vieną iš popuiia- 
riškiausių ir skanių saldainių kokių tik 
kada valgėt.

SMETONINIAI ŠALTMĖČIŲ 
GUMULAI

1-trečdalis puoduko evnporated pieno 
3’Z> šauktšų vandens
2 puodukai rupaus cukraus 
1-aštuntdalis šaukštuko tartar 

tonos
2 lašai šaltmėčių aliejaus.

Sudėk tris pirmus dalykus ir
lėtai be maišymo iki «*5ridarys minkš
tas klerkas kada įdėsi šmotuką į šaltą 
vandenį. Atvėsink iki drungnumo, pas
kui, sudėk šaltmėtes ir tartar Smetoną 
(cream of tartar), plak iki pasidarys 
smetona ir tada greitai kabyk ir 
šaukštuku ant taukuotų blėšinių.

Virtuvės Reikaluose
Skarulis išgręžtas šaltame vandeny

je, apdėtas aplink blešinę, kurioje ran
dasi karštas pyragas arba pudingas, pa- 
gell>ės jį išimt iš blėšinės labai lengvai.

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

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

Nevartokit rankšluoščių nuėmimui 
nuo pečiaus karštų uždangalų. Naudo
ki! geležines rankenas, kurios kainuo
ja tik |H*nki centai.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems gerų raštų mėgę 
tams įsigyti dvi geras knygas: pirmą ir 
tntrą tomą

APMĄSTYMAI
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7Į£ colių, dailiais kietais ap 
iarals, po 500 suvlršum puslapių. Span 
ta aiški. Tikrai naudingi skaitymai 
vpač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
omų $3.00. Išplrklte pašte “Mone) 

Order” ir siųskite:
“Darbininkas“

*66 W. Broadway, So. Boston.

ČEKOSLOVAKIJA

Išpažinties paslaptis ir če
kų teismąs, T. Otto Orlovs- 
ky, Kremnicos pranciškonų 
vyresnysis, per Velykas gy
veno Bad Stuonya, kame 
klausė išpažinčių.Vienas mo
kinys apskundė jį vyriausy
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 
visų dėmesį, kadangi čekų 
teismas neturėjo teisūs įžeis- 

- tį išpažinties paslapties. 
Teismo istorija dar nežino 
tokio atsitikmo, kad išpažin
ties paslaptis nebūtų pagerb
ta. Tuo tarpu čekų 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 tūriais. 
Prie direkcijos yra 15 valdi
ninkų, kurių užlaikymas į 
metus kainuoja 600,000 čekų 
.kronų. Tuo tarpu apaštališ- 
kasi^ Tymovo ųdministrate- 

*riuš, KuriRm tčfsetavprtkla'tf- 
so tie turtai, Mgr. Dr. Jan- 
tauš yra priverstas vaikščio
ti menkais rūbais, seminaris
tai turi badauti; ne geriau 
yra ir katalikų prieglaudų 
vaikams. Į visus puolimus 
atsakydama direkcija pa
skelbė. kad ji veikiai likvi
duosiantis, nes prie to jau 
prisiruošusi. Slovakijos ka
talikai nekantriai laukia į- 
vykdymo kartojamų pažadų 
— sugrąžinimo bažnytinių 
turtų jų savininkui apašta
liškam Tymovo administra
toriui, ir kartu bijomasi, kad 
valstybė tų turtų nepasisa
vin tų.

Kunigu trūkumas. Dėka 
smarkių valdžios palaikomų 
ir remiamų antibažnvtiniu 
agitacijų ir visokiais būdais 
plečiamo husitizmo, čekų ku 
nigų prieauglis taip sumažė
jo, kad net čekai 
tautininkai yra 
skirti parapijoms 
vokiečius (tautos
mus). Priešingai. Čekijos 
vokiečių tarjie vis daugiai 
randasi pašauktųjų kunigvs 
tūn. Šie pastaraisiais metais 
purinko 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 pranešė 
“Česke Slovo.” daugelis Ro 
mos katalikiškosios dvasiški 
jos mano daugelį Čekoslova 
kijos parapijų aprūpinti ku 
nigais iš Lenkijos. LaikraŠ 
ti< prieš tai protestuoja.

vyskupai 
priversti 
kunigus 

nekenčia

Per didelių parapijų skirs
tymas. Dar viešpataujant 
proletariato diktatūrai, pra
dėta Budapešte skirstyti di
džiules parapijas, kad ąiejų 
ganytojai galėtų įeiti į arti
mesnius santykius sų savo ti
kinčiaisiais. Suorganizuota 
18 naujų parapijų, kurįos sa
vo darbą pradėjo kukliose 
koplytėlėse. Nuoto laiko j au 
daugelis tų parapijų pasista
tė gražias parapijų bažny
čias. Rugsėjo mūn. 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 pasiaukavimą. Dau
gelis jų bažnyčių galėti! 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 
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
mą visai atvirai kaipo kul
tūros faktorių; jis primygti
nai siūlo dirbtiną tautos žu
dymą. Prieš karą jo pirmta
kas buvo irgi gydytojas ir 
Reichstago narys įDr. Įtfoses. 
Nors buvo žinoma, kad jis 
skelbė darbininkų žmonoms 
nėštumo streiką ir veik vi-

• . • * *■

silose darbininkui kampuose 
jo įsakymu buvo dalinami 
tam tikri milteliai, bet vy
riausybė neisi kišo, nusidavė 
nežinanti.

viams gerai yra žinoihos se
serys vienuolės Kazimierie- 
tes ir Pranciškieteri ir jų 
dideli nuopelnai apšvietos ir 
auklėjimo srity j parapinėse 
mokyklose. Bet mažiai kam 
yra žinoiĮos Gerb. Tęvo Al- 
ponso, nenuilstamu triūsu, 
įsteigtas jnauj a» seserų vie- 
inuolvnas vardu: “Nęttrtįn- 
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 yra jau
nos lietuvaitės čia gimusios. 
Išviso seserų yra 23. Dauge
lis jų mokslus yra ėjusios 
High School’ese. 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
kai čio šiemet įsteįg^oj para
pinėj mokykloj, -’kurieįmo- 
kytojauja Neturtingos ^Jė
zaus Nukryžiuoto Seserys 
ir pamatyti jų pedagoginius 
gabumus. Čia mokina 4 se
serys. . Vaikučių, mokykloj 
yra 152. Apart pirmo sky- 

! riaus (grade), vaikai ir mer
gaitės priimti iš įvairių vie
šų mokyklų. Kaipo tokius

• yra pradžioje nelengva švies
ti ir auklėti katalikiškų prin
cipų pagrindais. Gabios se-

‘ serys-mokvtojos bemaž į du 
mėnėšiu jau tinkamai juos į 

> vėžes nustatė. Visoj mokyk
loj tvarka pavyzdinga.Moks- 
lo srity j žengia pirmyn visu 
smarkumu; vaikai ir mergai- 

i tės gražiai jau gieda įvairias
• giesmes ir dainas; daugelis 

jų jau skaito ir rašo lietuvių 
kalbą ; tikybos dalykuose ir
gi padarė di (lėlę pažangą. Vi
sus kitus dalykus, anglų kal
boj, išmoksta net daug ge
riau negu viešose mokyklose 
(Public School) valdžios nu
statyta programa. Seserų 
tarpe yra nepaprastai gabių 
piešėjų; man teko matyti 
klasės lentoj nupieštus gra
žius vaizdus: kasdiena pie
šiama nauji dalykai, tas su
daro didelio vaikams įdomu
mo. Dvi seserys — gabios 
muzikės, norintiems duoda 
muzikos ir dainų pamokas.

»

apart^įmbridge dar moky
tojauja JSymont, Pa. parapi
nėj molę^kloj. Per abi mo
kyklas naujas vienuolynas 
jau šviečia ir auklėja apie 
250 mažutėlių. Graži pra
džia. Dieve padėk pasekmin
gai darbuotis taip prakilnioj 
dirvoj. Kiekvienas rimtai 
mąstantis žmogus žino ir su
pranta jog lietuvių parapijų 
gyvavimas ir ateitis bemaž 
išimtinai priklauso nuo lietu-

parapinių mokyklų. Pa
rapinės mokyklos yra tarsi 
cementas traukiantis Ameri
kos lietuvių jaunimą prie 
bažnyčios ir tautybės.

KttM. J. Koncevičius

be pastangų -

praeina.

Rašo ISABELLE KAY

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.

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- 
ką. Jei jie mėgsta kokį valgi, 
pagardinkite jį su Standard ar 
Challenge Condensed Pienu. 
Vartokite rytais kavoje pusry
čiaujant. Ant ledą visados lai
kyk blėšihukę. Pienas nepages 
ir visados tinkamas vartoti.

Jėzus Kristus Išganytojas
Prirengė LAMBERTAS

Naminiai Pasigelbejimai
Karkliniai krėslai kada susitepa, rei

kia šeitečiu nutrini visas dulkes ir pas
kui nuinazgot druska ir vandeniu ir 
leist išdžiūt.

Sukietinimui plaukų šepečių šeriu tx> 
jų išmazgojimo. pamerk šerius j pieną 
ir tegul visai išdžiūsta.

Guminio medžio (rublier plaut) lapų 
žiltėjimas laimi pagerėja, kada dapili 
sykį j mėnesį prie šaknų šaukštuką sal
daus aliejaus (stveet oil).

Grožės Patarimai
Bile kokios karštos maudynės regu

liariai imamos pagelbės ntrmažint rie
bumą. I.engviausis laidas išsimaudymui 
su epsont druskomis yra supylus du sva
ru tu druskų į vandenį, vandenį turint 

snu>- tiek karštą kiek galinta pakęst. Gulėk 
ktiblfr nuo 25 iki JO minutų. paskui 
plaksnok odą iki nudžius. Mankštyma- 
:;i. tinkami valgiai, ir tokios maudynės 
prašalino duugyltei moterų po 10 svarų 
perviršiaus tanką. Buk labai atsargi 
kokius tnetlikalius preparatus naudoji 
riebumo sumažinimui. Daugelis tų vais
ių turi palinkimo padvigubint širdies 
veikmę ir smarkiau plakt. Naturališki 
budai prašalinimni riebumo yra sau
giausi. Nekuria žmonės, ar jie valgo ar 
ne. jie vis l>tis riebus. 'Protingas valgis 
ir viršuje paminėtos maudynės niekad 
sveikatai nepakenks.

Ypatiška Sveikata
Kai|>o vaistas nuo šalčio, mažai kas 

yra geresnio kaip lemono skystimas ir 
cukrus. Mažai tų tterų kurie daugiau
sia mus vargina gali išsilaikyt prieš le
meno snltį. Jeigu po buvimu dulkėtoj 
gatvėj, arba su nešvariais žmonėmis' 
kokių tarpe kartais atsiduriam, parė-į 
ię atsipjautume šmotuką lemono, iš- I 
trintame juo burną, ir išplautume ger-{ 
klę su lemono sultimis, daug negerovių, / 
kurios mus užpuola Imtų prašalintos. | 
Namuose visada reikia turėt nors pusę, 
tuzino lemom; (citrinų) greitam reika-I 
lui. |

DYKAI
Gamintojai šią rūšią kondensuoto pieno sykiu duo
da brangias dovanas už leibelius- Kiekvienas lei- 
belis vertas dovanos. Pavyzdžiui, matote žirkles 
ant paveikslo yž 50 leibelią, ši dovana Jpms ne-^ 
kamuoja nei cento. Tik taupykite leibelius." ltu-~ 
neškite į arčiausią dovaną krautuvę sulyg adresą 
žemiau ir išmainykite ant dovaną.

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

“Tuomet atsivers akląją akys ir kurtinią ausys bijis at
kimštos.

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

“Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpaties kelią, 
darykite tyrumoje mūsą Dievo takus tiesius.“ h: 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 nuodėmią.“ Iz: 43: 25.

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

“Rasokite, dangus, iŠ augštybią, ir tegul debesys išlija 
teisąjį, tegul atsiveria femfi fj teOOfeMo gelbėtoją ir tegul kar
uti randasi teisybe.“ Iz: 45: 8.

“Mūsą Atpirkėjas, jo vardas kareiviją Viešpats, Izraelio 
Šventasis.“ Iz: 47: 4.

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

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

Jis buvo sužeistas dėl mūsą neteisybių, sudaužytas dėl rim
tu kaltybių; plakimas dėl mūsą ramybės puolė ant jojo, ir jo 
randais mes esame pagydyti. /

“Me3 visi klydome kaip avys, kiekvienas pasuko į savo 
kelią, o Viešpats uždėjo ant jo visą mūsą neteisybę.

b

“Jis buvo paaukotas, nes pats norėjo, ir neatvėrė savo bur
nos; kaip avis vedama pjauti ir kaip avinėlis nutUsta prieš tą, 
kurs jį kerpa, taip ir jis neatvėrė savo burnos.

“Jis... paskaitytas su prasikaltėliais, kad jis nešė daugelio 
nuodėmes ir meldė už nusidėjėlius.“ Iz: 53: 4, 5, 6,7,12.

“Ir tu žinosi, kad aš Viešpats, kurs geibiu tave, ir tavo 
atpirkėjas Jokūbo Galingasis.“ Iz: 60:16.

“Kupranugariu, potvtafe apdengs tave, Madiano ir Efos
%

t

A A

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

“Dėl Siouo aš netylėsiu ir dėl Jeruzalės aš neturėsiu 
šio, kolei nepasirodys jo teisusis kaip blizgėjimas ir n 
jo gelbėtojas kaip švyturys.“ Iz: 62: 1.

“Tu, Viešpatie, mūsą tėvas, mūsą apvaduotojas, tai tava 
vardas nuo amžių.“ Iz: 63:16.

“Aš statau ją tarpe žeąklą 
gelbėti, pas tautas jūroje, į Afriką, į Lydiją, pas šandančtar 
vilyčiomis, į Italiją, ir Graikiją, pas tolimas salas, pas 
kurie negirdėjo apie mane ir nematė mano garbės.“ Iz: 66

“Kaip gi gražios kalnuose kojos skelbiančiojo ir 
jančiojo apie ramybę, to, kum skelbia gerumą, pasak 
išgelbėjimą, sako Sionui: Tavo Dievas karaliaus.“ Iz: 52: 7. s

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

Kiekvienas katalikas turėtą geriau prisirengti prie *▼. 
lėdu. Kalėdos tai tikinčiąją žmonių linksma diena. 8v. JOM 
kalba: “Taip Dievas numylėjo pasaulį, jog savo vienatinį z 
davė. Sulaukę Kalėdą dienos kiekvienas katalikas sava 
je tarkite žodžius: “Tu esi Kristus, gyvojo Dievo

Pabaiga
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LIETUVOS VISUOMENĘ

pie 14,000,000 automobilių. 
Šiemet jo automobilių būsią 
parduota apie 1,625,000. Tai 
bus apie 40 nuoš. visų par
duotų Amerikoj automobilių.

savo
i

bolševikai neikieno nevar- 
žąąn gieda internacionalą, 
ikęlįą raudoną vėliavą ir atvi- 
r.ąi ruošiasi prie revoliucijos, 
norėdami įvesti Lietuvoje 
bolševizmą. Tuo tarpu len- 
kąi, visuose Lietuvos kam- 

steigia savo mokyklas 
įt’yąro pragaištingą mūsų 
Laųįai lenkinin^) darbą. Vy- 
ri&usybė visai nesipriešina 

jų žygiams. Prie Švie- 
Ministerijos paskiria 
mokyklopas referentą

4t r
/* Graužimu 

t L V. Baniulis,

i svarbiu įr reikšmingu mvbę. Šiuo metu, kai tie pa- 
prabvla į visjis lietu-, tys priešai vėl atvirai grąso 
lutiŠkoji studentija no
ta teisingai nušviesti 
šio 21 dienos įvykius 
e ir išaiškinti jų prie- kjme buvo iškelti “Šv. Juozapo sąjungos 

organas, ‘Darbininkas,’ 
jau pranašaują, kad Lietu
voje gal į vyksiąs pervėrę 
mas—o tai dėl to, kad lap
kričio 21 d. policija Kau
ne išskirstė fašistų demon
straciją, Jisai rašo:

‘ ...Galime tikėtis arba 
naujų Seimo rinkimų, arba 
pavojingų sumišimų, arba 
kokio diktatoriaus iškili
mo, arba ko nors dar bai
sesnio.’ z
“Juokingi gaivalai tie 

klerikalai. Patys daro 
triukšmą ir paskui ‘ prana- 
šauja,’ kad atsitiks kas 
nors baisaus!”
Ką dabar pasakys, kai 

‘ ‘ Darbininko ” “ pranašystė ’ ’ 
išsipildė greičiau, negu bile 
kas iš amerikiečių galėjo ti
kėtis.

“DARBININKAS” IR PER2 
VERSMASLDETUVOJ

Mūsų skaitytojai atsimena 
mūsų išvedžiojimus apie tai, 
kas galės sekti po kruvinų į- 
vykių Kaune lapkričio 21 d. 
Į mūsų išvedžiojimus atsilie
pė Chicagos “Naujienos.” 
Tasai laikraštis gruodžio 14 
d. štai kokią pastabėlę para
šė: ’ .

FOEDAS ^URi DU BILIJO
NU DOLERIŲ

DETROIT, Mich. — Ap- 
rokuojaina, kad Henry Ford, 

1 garsusis automobilių išdirbę- 
jas, yra dabar turtingiausias 
pasaulyje žmogus. J o turtai 
dabar siekią dviejų milijonų 
dolerių. J o turtas banke gry
nais pinigais svyruoja tarp 

'$300,000,000 ir $350,000,000.

Henry Ford nuo pradžios

KALTINA PAOĮOS 
NUŽUDYME

.* * 1

CLEARWATEB, FU. — 
E. M. Elįiott, milijonierius, 
teisine įtartas kaltu pačios 
nužudyme. Jo pati mirė bir- 
želiu 27 d. - J

Ypatingu būdu sutiko žir
pęmremą. Lietu

voj Chisagas ^‘Nąujienoe-7’ 
Topas žinioms antraštę toki^ 
iųMėjo; apie per-
vartą Lietuvoj.”

Po to paduoda žinias pąsi- 
i rodžiusias amerikoniškuose 
laikraščiuose apie tą pervers- 
|mą Lietuvoj. Nuo savęs ši- 
[ taip tas žinias aiškino:

“Šitos sensacingos žinios 
apie ginkluotą perversmą 
Lietuvoje yeikiąusia yra to
kios pat ‘antys,’ kaip nesenai 
paleistas iŠ Varšuvos gandas, 
kad Lietuvoje buvęs susek
tas * komunistų sąmokslas’ ir 
įvestas ‘apgulos stovis.’

“Kaip iš Klaipėdos, taip ir 
iš Rygos paleistosios ‘antys,’ 
matyt, yra išlėkusios iš vie
no lizdo, *nes vienur ir kitur 
Smetona yra tituluojamas 
‘generolu,’ — kuo jisai nie
kuomet nėra buyęs.

“Yra visai netikėtinas da
lykas, kad Lietuvos kariuo
menė galėtų stverti ginklo 
prieš dabartinę valdžią, ka
dangi kariuomenės nusista
tymas iki šiol anaiptol nebu- 

• vo fašistiškas. Fašistuojan- 
čių elementij buvo priveisę 
klerkalai tiktai armijos vir
šūnėse, bet daugumą jų nau
joji valdžia pašalino.

“Bet dar labiaus yra neti
kėtina, kad Lietuvps kariuo
menė būtų drįsusi pakelti 
ranką prieš prezidentą Dr. 
K. Grinių įr jį ‘areštuoti’ 
(kąįp skelbįa telegrama iš 
Rygos). Dr. Grinius yra la
biausia gerbiamas visoje Lie
tuvoje žmogus ir šiandie jo 
populiarumas yra ypatingai 
didelis, kuomet visuomenė 
švenčia jo 60 metų gimimo 
sukaktuves. Tokiam momen
te kėsintis prieš jį galėtų ne- 
gut išgamos!” 

“Naujienos” mat įsivaiz
davo, kad liaudininkų-social- 
iemokratų-lenkų-žydų val
džia buvo tokia stipri, taip savo biznio yra pardavęs a 
Lietuvos žmonėms patinka
ma, kad jokia galybė ten 
nrieš ją negali nei mislyti pa
sikėsinti. Bet tik užsimerkė- 
Hai ir ap j akeliai negalėjo

rodo ir tas faktas, kad pas piktinę šiais žiauriais polici 
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 

j eiti kiekvienas atiduoti garbę 
Į didvyrių kaulams. Šiuo me
tu ir ta brangiausioji švento
vė tapo išniekinta. Įsiver
žusi raitoji policija ir čia vei
kė nagaikomis ir šautuvų 
buožėmis, kol Karo Muzė 
jaus administracija neišvijo 
jų lauk.

Šį policijos smurtą pa
smerkė Universiteto Senatas, 
Savanorių S-gos Centro Val- 
dyba, visuomenės organiza
cijos ir įžymūs visuomenės 
asmens.

Mes tautiškoji studentįja 
drauge su jais esame pasi-

• i ĄtejnąUj* i$ Lifitųvos Uįk- " 
rąščiąi plačiai rašo apie bol- 
ševismo pavojų. Sąyietų,pą- 
sėfoji s^k|a sparčiai augą, 
Angarie^ąi, <Kąpšųkai U ki
ti sėdėdami Maskvoje gauną 
riebias algas. Taigi, gauda
mi algas turi ir dįrbti. Na ir 
dirba. *: Po visą Lietuvą pa
plito agitacijiniai lapeliai, 
laikraščiai, priviso agentų, 
kaip žydo barzdoje ut...

Paleistieji iš kalėjimų am
nestuoti' bolševikėliai dirba 
išsijuosę. Dabartinė ‘ ‘ demo
kratiška” valdžia jiems lei
džia daryti ką jie tik nori. 
Lietuvoje, tik jos ginėjams 
nevalia mitinguoti, o bolševi
kai gali net ir visuomenę 
kurstyti prieš valdžią ir pirš
ti jai Sovietus; gali Leniną 
garbinti ir internacionalus 
giedoti.

Stipriausias bolševikuo j an
tis elementas Lietuvoje, kaip 
ir kitur, tai bįednesnieji žy
dai. Jų šiandiena pilna Lie
tuva. Visi tariasi ir rengia
si piauti “buržujus” ir pasi
dalinti Lietuvos turtu.

Be to, nemažai yra komu
nistėlių, tarpe miesto ir 
dvarų darbininkų: Dauge
lis jų laukia tos progos, kaip 
ryte saulės užtekant, kad ga
lėtų pakomisariauti.

Lietuvos “demokratiško
ji” valdžia gali būti dėl vi
suomenės akių muilinimo, 
mėgina įtikinti, kad bolševiz- 
mo.pavojaus nėra, ir kad 
valdžia gana stipri, kad jo
kie komunistai Lietuvai ne
pavojingi. Pavojus yra, ir 
bėda, kad mūsų valdžia kaip 
tik priešingai — sukrypus.

Prie dabartinės valdžios 
bolševikams rojus, nes ir ji 
eina jau šuntakiais. Ją di
riguoja visokie mažaraščiai 
iš profsojuzų.

Rusijos Kerenskis irgi 
taip kalbėjo, kaip kad kalba 
dabartinė ‘ ‘ demokratiška ’ ’ 
Lietuvos valdžia, o vienok 
bolševikams pasispardžius 
Kerenskio valdžia į šipulius 
subirėjo. Taip gali atsitikti 
ir su mūsų Tėvyne, o ypač 
prie dabartinės ištyžusios 
valdžios. Kariuomenė suer
zinta, politikuoja, ir prie to
kios tvarkos vargu besuge
bėtų užgniaužti raudonąjį 
gaivalą.

Tat gyvenant tokiame lai
kotarpy, mūsų Tėvynės pla
čioji visuomenė, tautiškai ir 
valstybiškai nusistačiusi, tu
rėtų susijungti ir tuo klausi
mu rimtai susidomėti.

Jokios sutartys su SSSR 
nesulaikys bolševikų agitaci
jos Lietuvoje, o tik mūsų 
tautiečių geležinė ranka.Tad, dus pažymėdami kas prirašė, kad mes galėtume* atiduoti bal 
budėkime ir dirbkime. Bū- sus tam, kuriam priklauso.
kime pasirengę patikti prie- Meg įtraukti į darbuotojų sąrašą visų kolonijų žy 
są ir jam užduotį mirtiną narius, prieteiius ir rėmėjus. Tad kviečiame į darty
smūgi. Atsiminkime, kad vigng x 
mūsų didžiausi priešai yra
lenkai ir bolševikai. Koks džiaugsmas bus mums visiems darbininkams, jei p<

g__ j-į# 3 mėneąių darbo galėsime pasidžiaugti, kad laimėjome LDS. ii

JANUTA C. ANKMSUnONOr UBOB

0d*l rate sostus prcrrMad for tu Becttm HOf

Itaimpu laiku, labiausia pa- 1 
jBpntėje, yra įsteigta apie 60 

mokyklų,. Žinant, kad 
lenkai Vilnijoje varžo ma- 1 
^i&usiai pasireiškiantį lietu- 1 
vįj judėjimą, uždarinėja lie- 
tuvĮų mokyklas ir ! 
kalėjimą susipratusius lietu- S 
viug, tokie dalykai Lietuvoje 
nągrąli būti pateisinti.
■' 'Stovėdami tų faktų aki- : 
yąįzdoje mes, tautiškoji stu- 
į^tija, nutarėme pareikšti 
griežtą protestą. Tuo tikslu 
lapkričio 21 d. Liaudies Na- ■ 
mų salėje buvo sušauktas 
jautiškosios studentijos mi- 
Tfingas ir buvo numatyta eise-

•’ ' r • • _

ną į Karo Muzėjų, pagerbti 
"Žuvusius už Lietuvos laisvę. 
sUftja, eisena buvo uždrausta, 
$ pasirinkimas apstatytas 
tyšsęįa ir raita policija, kuri 
pasirinkimui pasibaigus puo- 
Ąš besiskirstančią studentiją. 
B Šiam žiauriam, primenan- 
,aam Muravjovo koriko lai
škus, žygiui pateisinti, tam 
’jįkros krypties spauda, su 
i**Elta,” “Lietuva” ir “Lie- 
$rvo3 Žinioms” priešaky, 

■įaleido visą eilę netikrų gan- 
įįhj, kurie klaidina mūsų vi- 
^fapmeRę ir žemina tautiško- 
men studentijos garbę.

jjiėukelbia, kad šis susirin- 
Uįfaas buvo nukreiptas prieš 

šauktas parti- 
Myii ži&sloės, juo vadovavo 
įbpoųcijos žmonės, fašistai ir 
it-

jos darbais ir reiškiame 
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 laisvų piliečių tei
sės, išniekintas Tautos Him
nas, Žuvusiųjų Paminklas ir 
Didvyrių Kaulai!..

Visuomenė, tėveliai, broliai 
ir sesers, spręskite apię Vy
riausybės žygius!

Šio pranešimo faktų tikru- 
mąs paremtas visos tautiškos 
studentijos garbe, ir išleistas 
paskutiniais, visuotiniame 
studentų susirinkime sumes
tais, nuo maisto atitrauktais, 
skatikais. ,
, rTjwtį$ęo^ ątjitotįjos var
du: ’ ’ '

DETROITAS SUPLIEKĖ VISUS

Šiandien, gruodžio 18 d. š. m. gavome per radio žinių iš 
Detroit’o, kad nekruvinasis karas eina visu frontu iki perga
lės. V. JEDINKUS, LDJ>. 72 kp. raštininkas už savo ‘ ‘krabras- 
tj” 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 uricariavęs savo koloniją, kurioje yra LDS. 72 kp., 
trauks į šv. Petro parapiją, kur klebonauja gerb. kun. Jonai
tis ir ten paleis šūvius į kiekvieno darbininko namelį.

žodžiu sakant, Detroitas 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 
iki pergalės šiame kilniame darbe. Organizuokime šviesiųjų 
darbininkų armiją.

“Darbininko” administracija gauna ir liuosnorių prenu
meratorių, kurie tiesioginiai užsirašė ir kitiems užrašė “Darbi
ninką. ’ ’ Naująją kareivių vardus čia paduodame:,
JUZĖ BEENICE, metams___________________________ $4.50
GEDMINAS PRANAS, pusei metą___________________ $2.25
STANKUS IZIDORIUS, (Lietuvon) _________________ $5.50

(Užrašė Liudvika Stankienė, So. Boston, Mass.)
L. D. S. 7 kuopos darbuotojas JONAS VAITKUS pradėjo 

“drive’ ’ naują nariu. Jis užrašė “Darbininką’’ šiems:

ANTANAS KERŠIS, Worcester, Mass. 
JONAS BAKAITIS, Worcester, Mass. A ’

Kadangi prisiėjo naujų darbuotojų ir senieji žymiai pa
sivarė balsų skaičiumi, tad rezultatai atrodo sekančiai,: '

LDS. 72 kp., Detroit, Mich.
JEDINKUS V. turi___________________2_________ 350 ’ ’

LDS. 2 kp., Montello, Mass. 
JESKELIAVIČIUS J., turi____________________ _340 balsų

LDS. 6 kp., Hartford, Conn.
' PATECKIS J. turi ........... . ..... .................................._.. .17O ”

LDS. 18 kp., Paterson, N. J.
BALTUŠKA Pranas turi______________________ 160 ”

L. D. S. 14 kp., Newark, N. J.
KAZLAS A turi______________________________ 140 ”

Lietuvos Valstybei, mes ir 
nutarėme pareikšti griežtą 
protestą. Minėtame susirin- 
___ ___________ _ šie svar-1 
blausieji dabartinio mūsų 

įlinkių ir negarbingų die-1 gyvenimo klausimai: a) Lie- 
| gusilaukė mūsų tėvynė, tuvos lenkinimas, b) bolševi- 
fflžini jos priešai nepasiso- • žavimo plitimas. Jokią kui's- 
U išlietu krauju kovoje už j tymų prieš vyriausybę nebu 

nepriklausomybę vėl,1'0- Tai rodo ir tas faktas, 
įlenda ginklus. (kad policijos atstovai, daly

vaudami susirinkime nepa-Į 
darė kalbėtojams nė vienos 
pastabos. Mes tame susirin
kime smerkėme ne vyriausy
bę, bet žalingą vyriausybės 
politiką, kuri nesiima užkirs-į 
t i kelią bolševizmui ir polo-į 
nizacijai plisti Lietuvoje. 

Laikydami tai šventa pa
reiga, mes protestuojame ir 
protestuosime prieš vyriau-Į 
svbes žygius, kurie eina prieš | 
mūsų tautos siekimus.

2. Eiseną į Karo Muzėjii 
Vyriausybė uždraudė ir mes I 
jos nedarėme. Tatai įrodo it Į 
tąs faktas, kąd paruoštos de- Į 
nmųstrąįi|ąį vėliavos ir pla-| 
katai buvo palikti salėje.

Mitingo dalyviai turėjo pil- Į 
ną laisvę eiti, kur kas nori 
tik buvo išreikštas pageida- 
vimąš, pavieniui susirinkti į Į 

sodina į Karo Muzėjų, išreikšti pa
garbą žuvusiems karžygiams. I

3. Skirstėmes iš mitingo 
ramiai, nedarydami jokių ek-1 
scesą, nieko nepuldami iri 
nemušdami. Tuo tarpu rai-1 
toji policija, visu smarkumu, Į 
iš II-os nuovados puolė ra
miai besiskirstančius studen-• I
tus ir studentes ėmė juos 
mušti nagaikomis, šautuvų 
buožėmis ir trypti arklių ka
nopomis.

Įsidėmėtina, kad mušti ne
liovė net tada, kai buvo gie-1 
damas Tautos Himnas, tik 
žiaurūs smūgiai vienas po 
kito krito ant pliki} galvų. 
Kultūringas pasaulis tokio I 
Tautos Himno pažeminimo 
ir žiauraus pasielgimo su 
ramia beginkle, nieko nepuo
lančia studentija nėra matęs!

4. Prieš puldama mušti
studentus policija jokio įspė
jimo nepadarė, tik drauge 
su smūgiais pasigirdo balsai; 
“Šalyn nevydonai.” Todęl 
tvirtinimas, kad studentai! 
neklausė policijos perspėji-j 
mų ir priešinosi yra grynas\ 
prasimanymas. |

5. ine riti am e mes vi
daus reikalų ministerio p: 
Požėlos ir "Eltos” praneši-\ 
mus, kad studentai buvo gin
kluoti lazdomis. Lazdą gali 
tututi kiękSrieųąs, jos nešinai 
nedraudžia jokie įstatymai ir 
ji nėra priskirta ųė prie vie
nos ginklų rūšies. Kitokių 
ginklų niekas neturėjo. Tai
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Vert? Marijos tarnas, 
žmogus, Kuris save vadina kataliku. Kaina

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rū
šies gerus darbus—visi jūsų rū
pesčiai eis niekais, jei nemo
kėsite vartoti apsiginamojo ir 
puolamojo ginklo — geros ka
talikiškos spaudos. — Pijus X. ini, kad tas atsitiko pas tam-
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Jeį 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 užsikrėtu- 
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 i 
jau visi užsidegė eiti — ar 
begalėjo kad ir vis tie bene 
300 raitųjų ir pėsčiųjų poli- 
ciniųkų 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 
Durbės ir Žalgirio kovų gar- 

- - hčs paveldėtojai — "Ježiio/ 
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 Pfeiferių ir Pra
puolenių bakchanalija, aukš
čiausiai palaiminta paties ei
nančio Ministerio Pirminin
ko pareigas Švietimo (tai
gi!) Ministerio prof. Čepins
kio ir kapsukinio komisaro, 
o mūsų, per skaudų tatai ne
susipratimą Lietuvos Vidaus 
Reikalų Ministerio advokato 
Požėlos. Bet kur tau! Šios 
dienos Lietuvos valdovams 
ir jų klusniems tarnams, už 
bolševikiškojo pagyrimo 
menką kainą pardavusiems 
savo juodas dūšias, nebėra 
jokios tautiškos šventenybės! 
Tat “drąsus” prieš beginklių 
minią Prapuolenis, pamatęs 
suėjusius prie paminklo žu
vusiems 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 
ii- kazokiškos nagai kos ir ar
klių kanopos, mindžiodamos 
brangiai kainojama rožes, 
ėmė vėl siekti trypti susigrū- 
dusį takuose jaunimą. Tik 
tos vietos budraus saugotojo 
gerb. generolo Nągevičiaus 
autoritetingieji žodžiai išgel
bėjo tą šventąją Tautai vie
tų Dilo 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.

Manifestacijos pabaigų

Sugiedojus dabar ramiai 
tautos, himną ir ^pagerbus 
Tėvynės gynėją šventąją at
mintį, mūsų karžygių, ku
rių nė vienas tikrai nesitikė
jo, savo jaunąją galv^gul- 
dydamas, kąd jojo kraujais 
tr 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 |)uožėmis pakrikšty
ti būti jau tikrais manifes
tantais, studentai paėjėjo 
dar ligi Universiteto ir iš ten 
ramiai išsiskirstė, palydėję 
tik ilgais ir garsiai po mies
tą nuaidėjusiais paniekiniųio 
švilpimais nujojusią, paga
liau, šalin raitąją policiją, 
taip negrabingai suprofana- 
vusių tą vakarą ne tik lietu
vių tautiečių jausmus, ne tik 
Tautos šventovę, bet ir savo 
pačių garbę ir uniformą, ku
ri ligšiol Visiems, toje mani
festacijoje dalyvavusiems, 
pasidarė nuo šiol tikrąį, tur 
būt, nė kiek ne gerOšnė už 
maskoliškųjų caro raudon- 
siūlių žandarų juodos atmin
ties taip lietuviui neapken
čiamą. uniformą. ;Gailą įp 
gėda dėl Lietuvos policijos, 
ligšiol taip garbingai ėjusios 
savo pareigas!

Policijos sumušti, sužeisti ir 
suimti niekuo nenusjdėję 

Lietuvos piliečiai

Taip šėlstant raita j ai poli
cijai, pėsčioji, ir neatsilikda- 
manuo jos ramių piliečių 
daužyme ir stumdyme, turė
jo dar rūpesčio ir darbo, pa
čiam ponui Pfeiferiui, Kau
no miesto policijos viršinin
kui, 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- 
trapų sumuštas ar sužeistas, 
dar neturime surinkę. Ta
čiau jau ir dabar galime nu
rodyti kai ką iš nekaltai nu
kentėjusių.

Tai/) antai: 1) stud. Mar- 
dosas Mykolas Lukšio gatvėj 
buvo tiek sumuštas, jog jam 
net kruvinai praskelta galva 
(jis yra užvedęs net 4 bylas 
prieš inušusius jį policistus 
Prapuoleniu priešakyje) ; 2) 
stud. lladzvickas, smarkokai 
sumuštas: 3) stud. Mdčiokas 
Antanus, taip pat sumuštas;
4) smarkiai sumuštas ligi 
kraujų studentas Nežabo
ta askas Adolfas (žinomos ti
pe ros artistės p. Nezabitaus- 
kaitės—Galaunienės brolis) ;
5) stud. Greičius; 6) stud. 
lludzeviči us ; sužvėrėjusių 
pblicistų mušamos buvo net 
ir moterys, taip antai sumuš
tos: G) studentė Jonkaityte; 
7) studentė Krasnickaitė.

jSavo viršininkų ir alkoholio 
įsiundyti raitojo rezervo

sitaikiusiųjųžmonių/moterų 
bei vaikų. Taip antai: 8) 
ramiai ėjusią Lukšio ir Uk
mergės gatvių kertėje plačiai 
žinomąją kauniečiams gerb. 
ponią Joannų Linartienę iv 
9)-jos 9 metų sūneli puolęs 
raitasis policininkas ir plie
kas jai nagažka per pečius 
kėsindamasis, pristūmęs prie 
mūro, sutrypti savo arkliu ją 
ir vaiką- Išgelbėjęs ją ir sūr 
ūų nuo didžiausios, gal būt, 
nelaimės nepabūgęs žvėries 
policisto, 10), stud- Stepas 
Kovcdskis, kuris irgi pats už 
tai nuo to žvėries nukentėjęs. 
O kiek buvo apdaužyta ir su
žeista dar nežinomų, kurių 
pavardžių neteko patirti. 
Taip antai, matę kaip viena 
moteriškė, irgi raitelio pri- 
s p auš t a prie sienos, parkri
tusi ant žemės ir jai kraujai 
per burną prasimušę. Vie
nas vėl policininkas ėmęs 
mušti gal 10-12 metų vaiką, 
kuris maldavęs savo budelio 
“dėde, nemušk” — mačiusis 
tai vienas studentas N., Vy
ties Kryžiaus kavalierius, te
galėjo tam sumuštajam vai
kui pasakyti: — “Vaikeli, 
kai užaugsi, prisimink, kaip 
tave komisaro Požėlos įsaky
mu nekaltai mušė. ’ ’ Iš viso 
sumindžiota ir sužeista kelio
lika žmonių, tarp kurių, kaip 
matėme, yra mergaičių ir 
moterų; neskaitome tų, ku
riems mažiau kliuvo ar ku
rie buvo tik apkumščiuoti. 
apstumdyti. Kiti tiek buvo 
sumušti, jog turėję vykti net 
pas gydytojus. Kaip rašė
me, kliuvo ne tik studentams, 
bet ir šiaip publikai. Besi
ginant kitiems nuo tiesiog 
ant galvų varomų arklių te
ko, kiek, girdėti, ir vienam 
kitam policistui. Vis dėlto 
mūsų studentija ir šiaip žmo
nės nepaprastu taktu ir susi
valdymu laikėsi per visą to 
pono Požėlos policijos debo- 
šą ir jokių ekscesų iš jos pu
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 
jaunimas, bolševikiškąja ter
minologija, nūn mūsų val
džios organuose ir sferose 
taip prigijusią, tariant, “fa
šistai” ir “fašistukai” gau
na ir tai ne iš čekistų tud tar
pu, bet iš pačios lietuvių Ttatiip 
dies valia pastatytųjų būti 
jų neliečiamylx"s saugotojais 
ir tvarkos dabotojais demo
kratiškosios Lietuvos policis- 
tų!

' Be kaltės buvo taip pat su
imta 13 žmonių, daugumoje 
studentai. Štai jų pavardės: 
1) stud. Vincas Rygertas, 2) 
stud. Vladas Burba, 3) stud. 
Petras Ališauskas. 4) stud. 
Albinas Katilius, 
Bronius Katilius, 6) stud. 
Petras Požėla, 7) stud.*’Po
vilas Aimonas, 8) stud. Pet
ras Natardaus^ąs, 9) stud. 
Pranas Maželis. 10) meno 
mokyklos mokinys Balys 
Grabliauskas, 11) valdinin
kas i>. Martinka, 12) valdin.

ji kartą pamato.

tavimas mūsų laikams ypač 
charakteringas ir pažymėti
nas : jis ėjęs ramiai viena ša
lutine gatį$, jjro.jį praėjęs 
kažkoks,, .a^rąeniškąi jį, ma
tyt, pažįstąs, profsojuznin- 
kas; tasai, pamatęs gerb. 
kun. Butvilą, pasišaukęs tuoj 
policistą (kųtių,tą dieną bu
vo kiekvienoj .kertėj bent po 
porą) ir, rodydamas į kun. 
B., pasakęs: “štai fašistas, aš 
jį pažįstu, areštuokit. ” Ir to 
pakako, kad gerb. kun. But
vilą, plačiai žįnomas uteniš
kiuose veikėjas, būtų polici
ninko paklusniai nuvestas į 
nuovadą. Miniai pareikala
vus Karo Muziejaus sodely 
iš pono Pfeiferio, kad visi 
areštuotieji būtų tuojau pa
leisti, jie, tiesa, netrukus ir 
buvo paleisti sustačius tik 
jiems kažkokius protokolus. 
Tačiau ir trumpiausio tokio 
beteisio sulaikymo faktas y- 
ra mūsų konstitucijos laidotų 
asmens neliečiamybės teisių 
brutalus pamynimas ir pa
niekinimas. Ir už tai, kaip 
ir už visus tuos policijos dar 
Lietuvoj negirdėtus elgesius 
turi atsakyti pirmoje eilėje 
ponai ministeriai Čepinskis 
ir Požėla, o taip pat jų arti
miausieji padėjėjai, šiuo at
veju Kauno miesto polic. vir
šininkas Pfęiferis ir; polic. 
vadas Prapuolenis, kurie tu
rėtų būti tuojau pašalinti iš 
savo vietų ir atiduoti Valsty
bės Gynėjo žiniai, tieson. Jei 
ponas Požėla rado galima net 
už abejotinai įrodytą, o gal 
ir visai neįrodytą vieno ant
ro riaušes: LeliaKčio streiki
ninko darbininko apstumdy- 
mą bematant pašalinti Janu- 
šonį ir nubausti, rodos, dar 
ir kitus žemesniuosius poli
cistus, tai dabar juo labiau ir 

, juo smarkiau turėtų nubaus- 
. ti pasiuntusius arkliais tryp

ti ir nagaikomis kapoti bei 
kardais pliekti. minėtuosius 
sekmadfenio “didvyrius.” 
Kitaip, tikrai teks palaikyti 
patį poną Požėla^ tiesioginiu 
to negirdėto Lietuvoje jau 
nuo Kražių laiku smurto į- 
kvepėju ir kalfihinku.

’ (“Rytas”)

DĖK "RYTAN” SKELBIAU 
- VEŠI PELNO VEŽIMU
Skelbimus galima įteikti “Ry

to” administracijai Kaune, 0- 
žeškienė g-vė 3 Nr.., Litliuania, 
ar Skelbimų Biurams.

SKELBIMŲ KAINOS: 
Petito eilutei ar jos vietai 

(37,5 milini.)
IX) teksto_________  60
prieš tekstą_______ 120
tekste_____________ 150

et. 
et. 
et.

KLAUSIMAS. — Prašau iš
aiškinti. kas gali būti L. 1). S. 
nariu?

ATSAKYMAS. — L. D. S. 
nariu gali būti bile lietuvis dar
bininkas arba darbininkė nuo 
16 metų amžiaus. Turi būti 
praktikuojantis katalikas.

Kalėdas žinome, kaipo 
šventę, kuri neša žnn^ms 
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 K ai ūdas už verstos viso- 
kąs blizgučiais. Tokių daik
tų kaina veik antra tiek Rūg
štesne, negu paprastai. Tų 
krautuvių savininkai tai di
džiuma žydą i. J ie Kristaus 
nepripažįsta, bet J o 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 
įpainiodamas džiaugias, kad 
ta^ “gojus” visai durnas. 
Tuo laiku krikščionys jiems 
iš krautuvių visas šiukšles iš
neša. i

Praeitais 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
kščionių religijos žvilgsniu, 
kiek žydelių biznišku žvilgs
niu, nes gauna gerai pasipi
nigauti iš nesusipratusių kri
kščionių, 
ščionys religijos žvilgsniui 
svarbiausių Švenčiui tai retas 
tešvenčia tikrai tokia dvasia 
kokia turime švęsti. Paim
kime tik viena savo tauta —«. < 
lietuvius. Ir jei kam pasi
taiko panašios šventės dieno
je eiti gatvė 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
sių dainas girdėsi, tai didelį 
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 krotų. O kitą 
nabagą prisieina ligoninėn 
priglausti iš kurios kartais 
pasiima graborius. Kiek 
klyksmo ir išgąsčio turi maži 
kūdikiai kilus “linksmųjų” 
švenčių tarpe kruvinam “ka
lni” ir t. p. Ir kas to viso 
kaltas?

Po švenčių paimkime tik 
laikraščius, tai pilni tų bai- 
sių-naujienų. Ir vis tai daro 
tamsiausi ateiviai. Tarp aš 
merikonų tų baisių tragedijų 
įvykstančių didžiųjų švenčių 
dienoje negirdėti.

Lietuvių laikraščių kores
pondentai rašo, jei jau kata
likų laikraštin, tai yis pažv-

sius bedievius. Priešingos 
pusės laikraščiai vėl šaukia? 
kąj tą padarė tamsūs katali
kai. Turime pripažinti, kad 
tamsūs ir yieni ir kiti jie pa- 
našiąi .elgiąg. Juk iš nieko 
kito kaip tik iš tų tamsiųjų 
katalikų tie bedieviai ir išsi
vysto. Juk apsišvietusį, pra
regėjusį kataliką bįle kas ne- 
monys.

Tad ar-gi susipratusiems 
L. D. S. nariams neturėtų 
daugiau rūpėti šviesti tuos 
savo 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 
galįs kartą gerai išsigerti ir 
turėti “good time.” Kiek
viena (s) narė(ys) be abejo 
turi panašios nuomonės gi
minę ar draugą, kuris tamę 
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 jię 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 
nors ant pusės metų,
minaitis ar draugas pusmetį 
paskaitęs “Darbininką,” jau

Ir ištikiu jų, krik- su Juo skirtis nebenorės. Jei 
jis ar ji neliks LDS. nariu, 
tai bus amžinas mūsą orga
nizacijos organo “Darbinili
fto” skaitytojas arba skaity
toja. “Darbininkas” dabar 
yra vienas iš geriausių ir į- 
vairiausių laikraščių Ameri
koje. “Darbininkas dąbar 
yra toks, koks jis nėra nieka-

Moterims tai turėtų ui 
numeruoti Mot. Sąj 
džiamą. žurnalą»; 
Dirvą.”, .Jos afttų: 
4444 So. Washtenow A 
Chįcagp, J|l. Jai b<M 
džiaugsmo, nes ten trr 
kas namuose reikalinga, 
moteris susipratus nieką 
sąvą ųamųose jokių r 
laukdama švenčių, neraū 
teiširtdamos, kad tai jos vj 
telis to reikalaująs^ 
sayo lyręlį taip .sugebės; 
interesuoti gautais jšvj' 
dų dovanomis lai 
klausinėjama kas , r 
kas kur atsitiko ir t. p. Š 
tės bus praleistos tokioje i 
mylioje gražiai — naudin 
o ne raugo apsvaigintais pro
tais tarp klyksmų ir trag ’ 
jų-

Vienas iš stambiausių pen
ėtų Amerikoje yrii 
knygą, tai gerb. Jonas 
tas. Ta knyga užsiv 
JONO KAUTO EILĖS, 
leido L. P. B., galima ga 
“Darbininke.” Tai vėl lai 
tinkama Kalėdų dovana jau
nuomenei. ‘1 Darbininkas-*^' 
turi daug ir kitokių knygių 
čių tinkamų Kalėdų dovą: 
nonis. Vaikinai vėl vieto 
pirkę savo mergelėms 
Įėjusių saldainių pas kok 
žydus ar italus, mokėdami I 
juos didelius pinigus, ga 
pirktis iš L. P. B-vės S 
Bostone lietuviškų gardžil 
“Birutės” fabriko saldi 
nių. Tai vėl geriausia 
gėlėms Kalėdų dovana. '.-f 
pirmiausia tai Kalėdų ^ 
hą turi sliteikti 1

’ *—------77k^į’ -Vyrams, o 
Dirvą” moterims ir 
noms. Bet jei jau būi 
koks užsispyrėlis, kad j 

O gi-|rės kaklaraišių ar kitokių] 
našių dalykėlių, tai ir č 
Įima gauti tikrą rodą. 
L. Prekybos B-vej 
kii kaklaryšių, 
nu mėgstu. Ir čia 
galime apseiti.

“Darbštumas reiškia 
dirbt pinigus ir neturėt h& 
ko juos ištėist.” 
le)

Gera Knyga, Tai Geriausia

Kalėdų Dovana
x

Labai dažnai žmonės besirūpindami savo ma-- 
terialiais reikalais, užmiršta .susirūpinti' kaip 
taip ir kitų dvasiniais reikalais. Gera Knyga 
kiną dvasinius reikalus. Todėl ir SAU ir SAVO 
DRAUGĖMS bei DRAUGAMS pirk KALĖDŲ 
DOVANOMS by kurią arba ir visas žemiau pažy-o 
mėtas knygas. Laiko nedaug, neatdėliok — rašyk j 
šiandie!________________________________ ]_____ J,

yBY S KELEIVI AI—111K ’s- žydas i ii tur-
--------------------------    - - -— inrttrlro* nt I 11-- KAS. Pamokinanti apysaka. M 

senovės (nikų. Vertė 1‘. B. Ant m luidn. Kaina............. < •

K AR A LIEK ĖS PRIŽADAI —
- .......... - ' i. . ■ — apysaka. Tinka
jĮMitinsml Jaunimui. Bet tr snAngusiųjŲ mi tlhHIu malonumu V 
sknltoms. Angly ki<llw>Jv minėtu stpysokn nlnėtai xknltoma. 
Vertėtų ka<l Ir lietuviai J n susi^unėty. Angliškai parašė Mary 
T. IVtunraman. Vertė JONAS TARVYDAS. Kalnu...........

Siųsdami užsakymus arba šiaip reikalu kreip
iamieji visuomet adresuokite taip:

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Btston,



7-tą valandą vakare

roadway, tarp G ir H gatvių, South Boston, Mass

Bilietų Kainos: $1.00,75c, ir 50c. vaikams 25c

koncertąvisi

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. RAIPAITĖ-MAZGALIE- 
Ne ir M. ČESNIUTĖ iš Montello, 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, smuikiniu 
kas ANTANAS ŽIDANAVIČIUS smuiku paįvairins gausų pro 
gramą.

Bus ir kitokių įvairenybių.

Galima pirkti “Darbininke"’ ir pas L.D.S. narius ir darbuotojus

'*■ A. ę į
• -.V— t f.wAjMt .V ■fc,;
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lyalėdoiusį
ilįjbs ehort 

si su gražiomis Kalėdų giesųiė-

lab&i 
iusįeji turės

knygų užsakyti lai užsako pas 
mūsų klebonų k<m. Jurgį Čes- 
nų. Pirmą dalis parsįduos po 
BoUriį antra dalis du dole-

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO8 
VALDYBOS ADRESAI 
- BOSTON, MASS.

ęimlnlnk«s*-~ V. Zalieckas,
Banadvay, So. Boston, Mara

♦ I A:k. 'a

foųysijps, kurias duęs Tėvai Marijonai. Misijų tvarka buų šiąpeiįQ ąžėmė dalį programa
--- -------------- --- aid^ęsiame šia miesto Orr P^os piemenėlių mišios

•ę Gruodžio 20 d. š. m. šv. Roko tefeytiojo iflMryste

tautomiš pasirodė Y. "W. C. 
name. To namo moterims ge- 
riausiabpatiko mūsų vaikų dai
nos ir šokiai. Jos pradėjo klau-

, < isinėti |pie mūsų dainas

M•H

. po

ir užrašinėjimo laikraščių 
Jeigu mes katalikai nesnausi- 
me, tai atsieksime to, kų mūsų 
širdis geidauja. Tik reikia bis- 
kirtį padirbėti.

prisirinko

paskelbta bažnyčioje.
; > GerU Tė 

kiną Dievo _ 
if naudingų paotokmįsšį. Tad, 
ir vietos lietuviams pasinaudoti proga ir 
pamokslų. Ketvęfgp. vakare bus svdMi kriu 
išpažinčių. > - ’ į' ’;? * p,.

Gruodžio 26 d. š. m. bus užbaigimas šv. juįsijų su palaimi
nimu. ; 4 Ą

išklausyti 
visiems

kurie klausys

Ą

* *

i -

LOVELL, MASS.

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

Gruodžio 4 d. mūsų vargoni
ninkas R. Ainoris automobi- 
liūmt važiavo į Lavrenee. Pri
sėjo staiga sulaikyti automobi
lių, o tų dienų buvo labai slidu. 
Paspaudus stabdžius, paskuti
niai ratai smarkiai pasisuko į 

4; . t
š0nų ir automobilius virto ant 
šĄųo. To negana. Įsismagi
nus automobilius dar virto/ir 
ratai augštyn išsikišo. Bet 
dangaus ratai nesiekė ir va
žiuoti negalėjo.

įBet čia buvo laiminga nelai
mė. , Su Ainoriu važiavo dar 
Tji Varvečkas. Abu išliko gyvi 

 

Įsai sveiki. Ir^jų ajitoniobi- 
L mažai ni

«. -J

* ?'* 
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SIOUX CITY, I0WA
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Darbuojasi

Per tankius rengimus Įvairių 
vakarėlių—vaidinimų, koncer
tų ii- t. t. mūsų žmonės geriau 
pamylėjo mūsų rengiamus pro
gramos nei kaip programus 
duotus įvairiuose teatruose. 
Nors lietuvių čionai nėra taip 
daugį, bet jeigu mes galėtume 
surengti programų kad ir kas 
nedėlią žmonės eitų pažiūrėti, 
neitų kitur. Pas mus taip daug 
sulošta :įyairių veikalų, kad 
rengėjai-lošimų jau neberanda 
naujų, tinkamų nebeloštų čio
nai. . Pageidaujame * daugiau 
genį .veikalų. :

Prieš adventų 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 vienų.

w '♦

Reporteris

^Gruodžio 8 d. iv: 
z^e dr-jos susirinkinųjs. Siuvo 
išduotas raportas baliaus buvo- 
siri lapkričio 20 d. Raportų iš
davė St. Kundrotas *i r V. Pau
lauskas. Paaiškėjo, kad balius 
davė gražaus pelno. Po to kilo 
klausimas kodėl mūsų biznie
riai šaltai žiūri Į lietuviškų ju
dėjimų? Kodėl jie mažai telan
ko mūsų vakarėlius?

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

Žinių rinkėjas

Lietuvių Tauta Garsinasi 

^-^fetikėtaię^rp mųsų žinomų, 
bęf n- tarp svetimtaučiu duoda; 
si iriunis pasirodyti ir pasigar
sini^ kelti mūsų tautės vardų. 
Apie Lietūvų ir lietuvius dabai- 
čionai ir apylinkėje, svetimtau
čiai daugiau žino kaip pieniau, 
o buvo daug net ir mokytų žmo
nių, kurie nieko nežinojo apie 
lietuvius. Palygino gaL juos su 
lenkais, rusais arba kitokiais.

X *■ •

Kada šis $ioux City miestas 
apvaikščiojo 75 metų sukaktu
ves Įvairios tautos viešai pasi
rodė kas jos per vienos, kų gali. 
Gavo svetimtaučiai progų, pa
matyti tasj tautas. Mūsų gabus 
varg. E. Šlapelis darbavosi, kad 
mūsų dainomis ir šokiais pra
lenkti visas tautas, ir tas jam 
gerai pavyko. Po tani pasiro
dė laikraščiuose mūsų vaikų 
fotografijos ir didelėmis raidė
mis pažymėta, kad lietuviai is- 
laimė.jo pirmų dovanų. Buvo 
tai mums garbe.

w>X 1I1KU 
pilnutė svetainė. Matytis bu-1 
vo visi užganėdinti delta kad 

orkestram
sal 

ipgi bu

450 B. 8eventh St., 8& Bčaton, Mara 
Fin. Rašt. — Juozapas Vlnkeviaus,

450 E. SevBnth St, So. Boston, Man. 
Kasierius — Andriejus Zalieckas, 

E. Fifth St,
— K

E. Broadw
K. Keistu

pui 
i« gll

rieš 12-1 
bai gražiai? pąp 
g' 
mišios bus 8: 
10:30. lt

Parapijos b 
kričio 28, j

tye. Pr 
ąinų ir šoį 
šių lietu 
dainos, šc|ę 

bužiai labai patiko 
nądžieriui, teatro 
publikai. Gavome 
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 mūsų -dai
nas, šokius, kalbų, traukia prie 
darbo, ant repeticijų^ naudin
gai laikų praleisti. ■ . • •

• ' ' i ■

; Lietuvių tauta garsinasi tai-
*■ i . *

posgi per knygų, kurių »mūsų 
kleb. išleido. Joje randasi iš į- 
vairių šaltinių surinkta gra
žiausių minčių apie mūsų tautų 
ir kalbų. Tos knygos yra dabar 
siunčiamos kunigams, mokyto
jams, klubams ir kitiems inte
resuotiems žmonėms. Pirma 
dalis tos knygos yra angliškoj Į 
kalboj. Dabar rengiama antra griebtis;

 ■< i

** t

gyi

, -r . - , . «.* ■ te. z

lėlėmis, ėgienįi^

Cliora 
minutij 

ayčia la 
gyvomi<^' kit

Antros- 
ęčios, suma 

Į 
įvyko lapj

AU2 ir 19 d.*
Koresp.

irie b
P. St
Tarno

hudson/mass. '
Šis miestelis yra gražus ir 

lietuviams pusėtinai žinomas. 
Kas pabūna šiame miestely, tai 
kitur jau nebenori vykti; Va-

skbudęs ža- f ar < _

e darbavori^A. Bų , 
nienė, O. ^tienė^V. 

t>. - z-, t<iene, O. Ląį|Įįaslaė®e, 
A. Ališauskienė, O.'^Česnieiiė. 
Nuo šio ^baliaus liko gražaus 
pelno. Rengėjos taria visai 
publikai širdingų ačiū. Valio 
sųjuhgiėtės, dirbkime dęl savo 
brangios organizacijos.

Darbai čia eina vidutiniai. 
Kais nori dirbti, visi turi užsi
ėmimų. -

salosjlaįt| ’draMlia labaį Įįai 
kus, iiesiiiesteli_ *

j y : 5 ’■ £ <(.

liumynuose ir i S Vbtt p usnį ap
siaustas ežerais. Per vidurį 
miestelio liūliuoja gražus upe
lis. Šitas upelis yra pilnas Į- 
vairię : ^įvip 
lietuvių įsma.
aut šiąš upėš

'■*- r . k.

b^uvtųįdamKį 
sezonui^

.f

^ia.

.•2

O. J. & 
r <’ -.ft-y------- ---- --- jj ;

v Bedievių sandarįečiĄv Rams
tai pilni nuodų, žmogui neap- 
sipažinusiam su vaistais yra 
pavojinga, nes dėlei nežinojimo 
labai dažnaį išgeria ir nuodų. 
Tas>pats ir su laikraščiais, ša-
luptis nųo^g(Įievįų;ir nuo jų
raštai,:
-•r

Lietuvos"

7 ' • 7 
i. 
7?
’■ %*
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Kalėdų Dovąna
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Ii
NATIONAL B0TTLING TORAH COMPANY

86 Windsor Street Cambridge M
Telephorie University 4111 '

Sveikiaįisiš gėrimą^ neš suthisyta®i 
tišku šakini ir Upelių. Kaš uŽ6įprdyikež»i T 
tas gaus viena keisą toniko mažom bonkom už dyką 
Kalėdų dovanų, taip pat ir gražų kalendorių.

&

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimų.
Kaina prieinamiausiu. U žvisą pilną pagrabą, palaidojimą, j;u pilnu 
patarnavimu ir visais reikalingais daiktais pas mane galima apsieit 
su $80 ir augščiau už didelius, o už vaikus — nuo $20 ir augščiau 
Niekur kitur už tokią kainą taip puikiai nepalakies, kaip aš palaidojo. 
Kaš tik turėjo su manim reikalą, visi yra dėkingi.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. Sixth Street, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 4486

Priverstinas Automobilių Apdraudimas
• r *" *

> IJ ■' '■■ ■' ■" I 1 J I ra —"■ "

Massachusetts prijenitinas ĄUTOMOBILIŲ atsakomybės užtikrinimo ak
tas įeina J galę nuo suosto 1 d., 1927, ir cerfiffkata^ to užtikrinimo turės b^Ri 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant automobili prie® tą dieną, loję 
dienoje arba po ta diena. Nei vienas automobilio savininkas negalės pinti 
“platės” l>e certifikato įrodant, kad Jis turi Atsakomybės Apdraudos (Insurance) 
polfcy, kuri užtikrintų atlyginimą iki suleidus arba užmušus hile vieną
asmenį, $10,000 daugiau negu vieno žmogaus bile nelaimėje^ arba l>) Atsako-

AMBROSE Vincent B. M

ysta
Globa MbtiposSvra^Įausiof 

Valdybos * Antrašai 
f’irmininkė — Teklė Ašmenskienė.

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

'’ice-PirHt — Zofija KSšienė,
59 Gatės St., So. Boston. Mpjb 

■'rot Raštininkė — Ona Siąurienė, 
• 443 E. 7th St, So. Boston. Masa

Telephone South Bastotf 3422-R.
Thi RašttalAkėVb Rroolslava Ciunienė 
W GoutS' ęt.^iV'Rokpury, Masa. 

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

ivarfcdarė — Ona Mizgiraienė,
1512 Čolumbia Rd-. So. Boston. Mara 

oraugija savo susirinkimus laiko kar 
antrą utar
’:30 vakare, 

is dr-jes
tokolų raštinffikę 1
Fifth St.. So.«

Mara. 
onls, 

Mara

Iniuš ką* plrnu
ldienj kie aifa, po nu

^įjneriu 694 \Vasbli«ton ęt, Boston,
* Mass. 1:30 vai, po pietų. * Ateidam. 

ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau

* ’ gijos prirašyti .• ’ ; f
' J'ri. -------------

JUZEFĄ LūKŲŠEVUONfi (iš 
namų Salynaitėj,' gimum ir augu
si Gtigoriškiij kaHŲe Dotnuvos val
sčiaus, dabar gyvenanti Girinėje, 
Krakių parapijos ir paštas, paieš
ko pusbrolių Petro, Praiiciškaūsr ir 
Gabrieliaus Salynų, gy venančių A- 
merikoje jau apie 20 metų. Bent 
vienas jų prašomas atsiliepti (?) ,

. t, ■ j* I
: ONA SKAMBAITIENĖ paieško 
sayądviejų brolių: Simapo ir Jur
gio jtrasauskų. Prieš 18 metų gy
veni) Anglijoj, iš kur iškeliavo A- 
merikon ir nežinau kur gyvena. 
Jiedu paeina iš Virbalio parapijos.

, Simas 46 m. amžiaus, o Jurgis a- 
pie 40 m. Kas apie juos žinotų ar 
gyvus ar mirusius, prašau praneš
ti šiuo antrašu: Wf.;0NA SKAM- 
BAITIS; 16 Baind Šg;/Hčfytown, 
Danarkshire, Sędūanj. ’ V. (?)

rr—
■ Paieškau savo .žmonos Onos Me. 
žięųės. Ji dar priež Didįjį JĖųių iš 
Šo. Boston’a pal>ė|o’nuo 
su kitu vyru f Chica£o. Ji pa t f ūr 
ją žinantieji tesiteikia pranešti ad
resu: JONAS 3IELYS, Žagarės 
miestelis. Raktu vės gt., Šiaulių ap
skričio. LITHUANIA. (?)

f

Calaikj niui -puikiu< 
piaiikii ntiirdok
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1 Tęynk pąSą viet^ kur

s. sVauO*!.' . t ; .33
4ynk. trynk iki ’ 

paddtrys raudonaįfflnsT“ir pa^Strys raudonąją. 
pajusite tą jnalonę šilumą tft.j 
seno. : patikėtino šeimyninių " 
lsųmento:

. pąin.expelleh/
- įregistr. J. V. Pat. Biure

' Jis buvo ir.yra naudoja 
palehguvinimui reumatislcų ; 
skausmų; sunaikinimui ap- į 
streiškusių peršalimų ir nura- . 
i **
susiu, skaudamų muskulų.
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SENI ŽMONĖS GALI RAS^t 
PALENGVINIMĄ NUO W 

^AUGELIO LIGŲ . W
Tūkstančiai vartoji naują priren- 

girnų ir sako, kųd suteikia jiem2^ 
puikų palengvinimų į keletu 

dienų.

Jei justj -lydytojas Bėra dar jų ui __
kęs jums,.tik nueikite.pas aptiekorhjIži, 
liusųiirkite butelį šio naujo prirengijH©i;Į 
Jis vadinasi Nuga-Tone. Vartokit* 
keletą dienų ir jei jus neišrodysit.^į 
riau ir nesijausit geriau, n 
jums nieko. Musų skaitytoaji su 
k:i<T Nuga-Tone yra nekenkianti, 
ni ir gera gyduolė, kuri taiso a 
uervusr kraują ir kūną greitai, 
saldų ir malonų miegą, stimuliuoja 
penis ir inkstus ir reguliuoja skilvį 
žarnas. Išdirbėjai žino labai gerai, t 
Nuga-Tone suteiks jums tiek gero. Ir įjį 
Įsakė visiems aptiekoriams duoti 
garantiją arba pinigus grąžinti, “i 
iums ngpagelbės. Žiūrėkite 
ant pakelio. Rekomenduojama,
Wma |^>tirduouaifia ĮUts vreturilr?

“n?

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

Brooklyn, N. Y.

gzj; Ik*
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--------------- S—ii “ ■'*---------- %
‘ŠV. JONO BV. Et. PAŠELP
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DRAUGIJOS VALDYBOS 
ANTRASAI

• ’frmininkas *— M. žioba, 
539 E. Seventh St., So. Boston, Mara 
Telephone South JJoston 8552-R.

Vice-Pirminiąkjas — J. Petrauskąs, 
17 Vale St., Soūth Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — J. Glineckis,
i 5 Thomas Pk., South Boston, Mass 
i Fin. Raštininkas — M. šeikis,

366 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mass 
Tvarkdarys «ZalklS,

7 VVinfield St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldienį kiekvieno inėnesio, 2-rą va 
landą po pietų, parapijos salėj, 492 E 
Seventh St. So. Boston. Mara.

m m.
Hm ranka sum0e 
i'^tatymuf Jtr^t>-

V ■■ utį *ra»
myfes Bond'są lygina storos; c) Pndėą plnlgįds ąrba<
penkių tuksįĮDčių <į^or^. {įeriauiįftsĮgudus yrą nrisitaikinti _ 
tis pns Įiasmkėtinus apdraudos (insurance) agentus arba brokerius, kurie su
teiks pilniausias informacfjąs arba kainas už npdraudos pollcy, bonds’ą ir jie 
parupto* reikalingą eertifikatą, kuris- bus reikalingas gavtmuf “platės.” Re
komenduojami šie apdraudos (insurance) agentai ir brokeriai:

. 255 W. frypįdiray, SouthBoston, 

H0PKIN8 Edward K,
362 W. Broadway, South Boston, Mass. TeL S. B. 0501 

JAME8 F. WAL8H & SON,
382 Broądwwy,

JBMKINS Vinęent L v - ų

One Statę Sfreet, Ėoston, Mass. Telephone MainxY282 

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

TURAUSKAS J. Na
104

KNEIŽYS Anthony F.,-t £ *
įMass. - t^|Bo.*^ojton 169t

VERACKA IR VIŠINSKAsl
LIETUVIAI ’ ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

TeL 8. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

n, Mass. Tel. So. Boston 6255
A < • ■

Et), Ožtfnbridge, Mass. Tel. Univ. 9692.

361 West Broadway, So. Boston, Mass. TeL S. B. 0605 
MIKALONIS Julius,

425 W. Broar^ay, So. Boston, Mass. TeUfL Boston 1607 
NAM^SYA.J., .• r

Vest BrdįdvBjį So, Bostdfa, Mass. 

Q*CQHNQB
557 E. BroMfaray, South Bostdkų Mass. TeL S. B. 2402 

PALIONIS J. 8.,
366 West Broadway, So. Boston, Mass. Tėl. 8. B. 2027 

,YUBfflK.ŲM ar, • ;
683 Main St., MonteUo, Mau. Tfelophofio &toėkUto7180

t

X

'Y* P!

NAUJAUSI 
REKORDAI

‘ KALĖDŲ GIESMĖS
16050 F

16051 F

16024 F

16025 F

E 4915

E 3842

E 7256

E 4914

16026 F

16054 F
16046 fe

- 16048 F

BĄRAĄR

•r -

(
Atlankykite mūsų žaislų 

karai i jų. Tūkstančiai pra- 
^inauči ų į>lų u* ^ito

-ir iau- 
kKui* ia

varių s
Gražui

ąlumino daiktai. Didelis pa
sirinkimas, žemiausios kai
nos.

^^^397 Broadway, South Boston.

s

{giedojo
ll KAI.£L>L PASV EIKINIMAS ... .O. Biežienė ir S. čerienž ■ 
j| EI, KALĖDOS!...................  o. Biežienė ir S. Cerienė

ii ŠVENTA NAKTIS............................................ Jonas Butėnas
|| KAI JAU KRISTUS GEMA .......................Jonas Butėnas ‘
ii GLOltlA ....................................................... Kun. S.
ii KŪTELE ...................................................... Kun. S.
Į| OTŲ PALAIMINTA KALEDV NAKTIS Kun. S.
|| ATEIKITE ČIA JUS IŠTIKIMIEJI. .Kun. S. J.
|| DARŽELY ALYVŲ...............................
|| JĖZAU KRISTAU MALONIAUSIAS.

AVĖ MARIA...........................................
SVEIKA MARIJA.................................

SVEIKAS JĖZAU NL\Zi AUSTAS....
GUL ŠIANDIENA.................................
LINKSMA DIENA MUMS NUŠVITO.
PULKIM ANT KELIU..........
ŠV. IŠKILMINGOJI NAKTIS
O IŠTIKIMOJI PUŠIS ..........

NAUJAUSIOS DAINOS
DUL DUL DŪDELE 
DžtNGE^UKAI ...

I
II
I NiUZIK.^MUZlKA 
i!

II

II
E

I

v;
Struckua '
Struckua ž
Struckua ■ 
Struckua

...Jonas Butėnas
....Jonas Butėnas ••į
........... Olga Roller .

. .Marė Karužlutė,
.. .Jonas
__ Jonas
__ Jonas
...Jonas

I
v

Butėnas ' 
Butėnas
ButėftM
Butėnas,

.Tėvynės Kalėdų GicrfėS 
Tėvynės Kalėdų Gitam* -

DAINUOK sesute
IšgF.RIAU SEl’TYNIAS.................................Jonas BuMMM-
LOI’ŠTNl* ............ 77.“.:..............................Jonas, BatitaMV

LOLITA (itališkuD .................................Jnosaą RabravNSwrt
ATRILE (itališkai) .................................Juozo? BabravM*'.

i ... U' taCTitraj
IjoUAL'GAS .... lustriunentalifikas Kvartetas  ̂

I.................. Instromentališkas Kv»rteto» J

TflAKO x» Ii LINKSMAS MEDZIOTtMAS. Polka Oolumbijoa OrteMtmU 
ItHKKJ r j LrNKSMVPGREI.fi. Polka................ ColumbĮJoc Ort»«ttW2

II 3UTAYANKA'’ POLKA------  ............. OrtMMS
ųp*9* t JĮįilMlHClV VALCA8 ...................... ^CąU^Uo.

♦ PrisicAiCiti' Kalėtlas, nrah'ijijl su nnujausioiafe Ir. gražiausfomte M 
wta»rd»*.k rvtkakreMiį 

mus!) Rotatogn. priMt^aiąml 2c. štam]>ą. VtsIrakln^lmfB j«r imMą uhNf3 
ėlamc nemažiau kaip-'rekordus. ReUcahikite jų kol dkr 
Su užsakymais siųskite Ir pinigus sekančiu antrašu:
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-USMAS LIETUVOJ 
' štotdomavo ameri- 

* KOS LIETUVIUS

’ereitos pėtnyčios vakari- 
i -dienraščiai paskelbė a- 
perversmą Lietuvoj. Tai 
darbininko” štabas tuoj 
įauė subatoj išleisti ekstra 
arbininko” numerį. ; Ir 

užvirė. Po So. Bos- 
'subatoj pasklido “Dar- 
iko*’ išleisti, plakatai a- 
iaų kad Lietuvoj ištiko 
ersmas ir kad “Darbi- 
Įį” tą pat dieną ineis su 

t aprašymu apie tuos į- 
19. Taigi subatos pava- 
as “Darbininko” ofisas 

•ubiu ‘-užsigrūdo žmonėmis 
jaukiančiais “Darbininko” 
^mašinos išlendant. Ypa
tinga, kad atsilankė visai 
nepažįstamų žmonių. Atėjo 
ar sako, kad girdėję apie per- 
įyęrsmą Lietuvoj ir kad 
yfDarbininkas” apie tai pra
nešąs. Na tai ir gavo kamtų 
'zmni.
f7 ^ą pat subatos vakarą šim
tai “Darbininko” numerių 
išparduota prie bažnyčios.

' Ant rytojaus nedėlioj prie 
’ibaęnyčios parduodant pri- 
' trūko ir keli šimtai dar būt 
.galėta išparduoti.

Ne vien So. Bostoniečiai 
gavo ekstra “Darbininko” 
numerių. Pasklido po visas 
Massachusetts valstijos di- 

. desnesias lietuvių kolonijas. 
Ą. F. Kneižys ir J. Guzevi- 
čius iš subatos i nedėlia nakti n/ -
automobiliu prisikrovę ‘Dar- 

K.hįninko” numerių lėkė į 
^bre^sterį, x. į Nasliuą, į 

i Lawrence>ą; p^s- 
ifkuį, atpyškėję į So. Bostoną, 
(.j^siėmė daugiau numerių ir 
pyškėjo į Norwoodą ir Mon

tvilą.
i;.Paduodame šiame numery- 

' je ir tas žinias, kurios buvo 
indėtos “Darbininko” ekstra 

"Vaidoje.
* •

K.

•f . f- V* i Te.

«... '

' 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-socijalistu-žy- 
dų bolševikų valdžia tapo nuversta ir Lietuvos armijai remiant 
naujosios valdžios priesakui stojo Smetona, o armijos vadu pul
kininkas Glovackis Grigaliūnas, štai tos žinios:

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

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

Toliau telegramoj skelbiama, kad Kąune ramu ir kad per
versmas įvyko be kraujo praliejimo. Visa Lietuva paskelbta 
karo teismo padėtyje, o Kaimas 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. ’ ’ 
 f

pr • v

ų MISIJOS UŽSIBAIGĖ
’ V ’

(•.„ Gruodžio 19 d. Šv. Petro
r. ■ f

[ lietuvių bažnyčioje užsibaigė 
Misijos, kurias davė 

rgerb. Tėvai Marijonai, kun. 
rJVaitkevičius ir kun. Urbona- 
' viČius. Gerb. misionieriai 
Uper dvi savaiti skelbi’ Dievo 

žodį ir kėlė žmonių dvasią 
(prie Aukščiausiojo. Pirma 
• savaite buvo moterims, o ant- 
fįįa vyrams. Moterys ir vyrai 
yfauš vakarą skaitlingai lankė- 

Paskutinį vakarą vyrai 
^pripildė bažnytėlę. Tvarka 
BfrttVo pavyzdinga. Gerb. mi- 
į'gionierius savo pamoksluose 
(■slaugiausia įrodinėjo bedie- 

vybes blėdingumą. Ragino 
t/visus skaityti ir platinti ka- 
^■taHkišką spaudą; šalintis 
r’ tHio bedievių ir neremti jų 
^ėįMMldos, nes jų spauda, tai 
Ubtaiodai žmogaus sielai. Pa- 
^bfligoje visi atnaujino krikš- 
^16 apžadus, gavo Šv. Tėvo pa- 
grlaiminimą ir gavę misijų at- 

paveikslėlį skirstėsi 
w‘|^namučius. šios misijos So. 

iečiams bus atminti-i

■

ono “Globė” ant pir
mo puslapio įdėjo per tris ko- 

, Lietuvos žemlapį su
.^ikripažinimu Lietuvai Vil-

i i

- 7 •s anu
1

t
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sukruvintą jaunimą ėmė riie, x
tinti, pravardžiuoti, šmeižti, sužadina ir sustiprina tikeji-

' . . v > • ~
' “Geri raštai suramina, pa- *
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LONDON, gruodžio 17. — Tarp prieštaraujančių žinių iš 
Lietuvos viena skelbia, kad visą valdžią į-savo rankas Lietu
voj paėmė majoras Plechavičius, buvęs caro armijoj karinio. 
kas. Naujoji valdžia išleidus tokį įsakymą: aUžsilaikykite ra
miai. Pildykite įsakymus tik naujai įsikūrusios vyriausybės,”

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

Kitose telegramose skelbiama, kad pulk. Grigaliūnas-Glo
vackis buvo senosios valdžios suareštuotas ir įkalintas. Maiš
tui kilus majoras Plekavičius pulk. Grigaliūną-Glovackį paliuo- 
savęS iš kalėjimo ir abu kartu vadovavę sukilusiai armijai. Dar 
pranešama, kad kaikurios armijos dalys neprisidėjusios prie 
sukilomo ir sukilėliams pasiuntusios ultimatumą. Jei nepatiksią 
senosios valdžios, tai Kaune nuo žaliojo Kalno prasidėsiąs vei
kimas prieš sukilėlius. Iš Varšuvos pranešama, būk ant žalio
jo Kalno jau įvykę susirėmimų. Šiauliuose ir Panevėžyje suki
lę komunistai.

Telegramoj is Paryžiaus' skelbiama, kad sukilimas Lie
tuvoj visiškai pavyks ir naujoji vyriausybe turinti pilną kon
trolę. -

Telegramoj iš Berlino pranešama, kad premieras Sleževi
čius esąs suareštuotas. Visi rubežiai esą uždaryti ir praneši
mai cenzūruojami, šitą žinią paskelbė Lietuvos konsulas Ka
raliaučiuje.

Lietuvos atstovybė Berline negalėjo papildyti žinių, gautų 
nuo konsųlol iš Karaliaučiaus, bet sakė, kad sukilimas • pilnai 

pavyko ir atliktas be kraujo. 4 5

Toliau telegramoj iš Berlino sakoma, kad atsižvelgiant į 
Smetonos griežtą anti-lenkišką nusistatymą, galima spėti, kad 
jo pirmas žygis bus pulti Vilnių. Naujosios valdžios manifes
to laukiamair jis būsiąs paskelbtas bile valandą.

Kitoj telegramoj, iš Berlino skelbiama, kad Sleževičiaus 
valdžia buvo suareštavus ir į kalėjimą uždarius Smetoną. Jį 
kaltino prie> maišto kurstymo. Tada kilo- Kaune smarkiausia 
agitacija prieš valdžią, ir reikalauta paskelbti diktatūrą. Tada 
valdžia persigando ir paleido iš kalėjimo Sihėtttiią. Smetonos 
įkalinimas buvo, padarytas prieš kelias dienas prieš revoliuciją.

Ir pripildė kantrybės sai
kas ir jšsiĮiejo per viršų?,.

Socįjalistai ir liaudininkai 
pereitą pavasarį šūkavo, rė
kavo apie buvusios valdžios 
.“pragaištingus” darbus, a- 
pie pafraukimąatsakomybėn 
josrtousių raiinsterių ir jų 
į kalėjimą sukišimą. o ne
pasijuto, kaip patys sukru- 
vii^nelįilio jaunimo krauju 
savo rankas ir patys Kalėdas 
Švęs kalėjimuose.

Negali laisvamaniai ir so
či j alistai sakyti, kad jų ben
draminčiai Lietuvoj neturė
jo progos parodyti, ką jie ga
li. Jėi 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 am
žių.

mą, kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.”

Prof. Dr. A. Maliatiskis

K 
’ 5

i

“Atidėliojimas—laiko vo- i 
girnas.” (Young) ' __________________________?
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Res. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas 

JUOZAS CUNYS 
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretui) ir chroniš
koj vyrų ir moterų ligų ir nuo 

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

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

LONDON, gruodžio 17. — Reuterio telegrama iš Berlino 
praneša, kad iš Klaipėdos iš tikrų šaltinių gavo žinių apie tai, 
kad Lietuvos vyriausybė nuversta, jos nariai suareštuoti ir ka
ro teismo padėtis paskelbta. Toliau pranešama, kad Smetona 
stojo naujosios valdžios priešakyje ir kad jį remia armija.

J ■ '.■-k. ■ --------------- ------ —

Lietuvystes Apgyniman
Majoras Plechavičius, kurs sniu keliu, 

vadodavo Lietuvos p re vers
mui ir laikinajai karo vai

zdžiai, buvo pirmojo Lietuvos
PULKININKAS V. GRIGALIŪNAS GLOVACKIS

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

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 santUd&i Lietuvos su Lenkija pablogėsią, nes tame 
sukilime vokiečiai prisidėję, prisidėjęs ir Klaipėdos burmistras).

jos sostinėj, Dragoj, gencra- 
lio štabo kademiją.

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.

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

REZIGNAVO VOKIETIJOS 
KABINETAS

Vokietijos Reichstagas 
(Seimas) išreiškė ministerių 
kabinetui nepasitikėjimą li
tas turėjo atsistatydinti. 
Prieš pasitikėjimą balsavo 
249, už —171.

Rezignavusio ^ninisterių 
kabineto pirmininku buvo 
Marx, katalikas. Tas kabi
netas buvo vadinamas buržu
aziniu koaliciniu kabinetu. 
Prieš kabinetą balsavo soci- 
jalistai, nacionalistai,' komu
nistai ir fašistai.

Buvo įsikišęs ir preziden
tas Hindenburg ir jis norėjo 
sulaikyti nacionalistus nuo 
balsavimo prieš. Bet jam ne
pavyko.

DIDELIS LAIVŲ NUPIGI- 
NIMAS

WASHINGTON. — Gera / 
proga įsigyti laivų už nupi
gintą kainą. U. S. Shipping 
Board turi ant pardavimo 
laivų, kurių vertė išneša 
$17,500,000. Tarpe tų laivų 
yra geriausi pasaulyje laivai. 
Už visus laivus valdžia teno
ri $1,(MM),000.

Tel. S<>. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O f šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 va!, vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne
dėldieniais. tnip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas I

g LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. G ALVARISKI
(GALINAŪSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1 :45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 

j iki 9 vakare, šventi} dieną pagal su- 
? sutarimą.

TeL Brockton 5112 . J
DANTISTAS

Sekmadieniais po pienj
705 Main St., Montello, Mass 

(Kampas Broad Street)

4 TEL. So. Boston 0506—W.

? LIETUVYS DANTISTAS g 
h. L. KAPOČIUS | 
/251 Broadway, So. Boston į 
Ž ("Keleivio’7 name)
*Ofiso Valaitdos: nuo 9 Iki 12, n*> £ 
/ r M M 6 ir oov 6:30 Iki 9 vakare. / 
jSeredomis nuo 9 Iki 12 vai. diena £ 
^Suimtomis noo 9 ik! 6 vak. Neda * 
/įlomis ano 9 iki 12 (pagal sutarti' •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 Šleževi- 
čiaus-Poželos valdžia globo
dama lenkus ir bolševikus, 
smaugė ir niekino tautiniai 
nusistačiusias Lietuvos par
tijas. Bjauriausia Lietuvos 
bolševikuojanti ir lenkuojan
ti valdžia prasmego Lietuvos 
žmonių akyse, kai savo ran-

Kartu jiedu yra dideli pa- kas sukruvino nekaltu Lietu- 
triotai. Socialistų-liaudinin-1 vos jaunimo krauju Ihpkri- 
kų-lenkų-bolševikų Sleževi-p" ----------—t—-

čiaus-Poželos valdžia neken
tė pulk. Glovackio ir norėjo 
nuo jo atsikratyti. Jam pa
tarė, kad jis pats rezignuo
tų, bet tąsi nerezignavo. Ta- visuomene* ■ Negalėjo pakęš- 
da valdžia jį: atstatė. Tojijtr to Lietuvos kariuomene, 
“‘ ’ kuri vm labai patriotinga ir

kraują liejo už tai, ką Sleže
vičiaus valdžia išniekino. Ne
pakentė to nei Lietuves Šau
lių Sąjunga, kurios" vyriau- 
sysis vadas Daukantas už
protestavo prieš valdžios 
barbarybes. Valdžia, vienok, 

is i ir jos organai ne tik kad ne-

valdžia jo nekentė dėlto, kad 
jis buvo smarkus kovotojas 
prieš bolševikus, o Požėla, vi
durinių reikalų ministeris y- 

»lšqyjkų komi^a-

Nuo p»4 pradžios nuverš- 
’ toji Lietuvos vyriausybe pa- 
, birį^dė* eisianti prt^iištifiRais

■ ekonotnihilf - * —j - •

rą buvęs bolši
01 I 

Nuo pafpf

čio 21 d. Kaune ir kai išnie
kino Lietuvos tautinę švento
vę Karo Muziejų.

Šitokių valdžios barbary
bių negalėjo pakęsti Lietuvos

PARAKO EKSPLIOZIJA

W. PATERSON, N. Y. — 
Ant prekinio traukinio eks- 
pliodavo 300 bačkų juodojo 
parako. Sužeistais žmonių. 
Sugriovė du namu ir daug 
namų apgriovė. Traukinio 
vagonai buvo į šipulius iš
draskyti ir į visas puses išmė
tyti. Nelaimė ištiko dėlto, 
kad traukinys nušoko nuo 
bėgių.

Telefonas: Soutb Boston 4768

DR. RALABAN !
GYDYTOJAS IŠ RUSUOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street ; 
So. Boston, arti Andrew Sq. ' 

. j

Ofiso Telefonas Ui^iversity 8831-WB 
Rezidencijos Tel. University S831-BB 

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

CAMBRIDGE. MASS.

į ir tautiniu žvilg- j rodė gailesčio ir noiD pasitai-

Koncertas
ARTISTO SMUIKININKO 

ANTANO ŽIDANAVIČIAUS 
Sausio 9 1927 m.

CYPRUS HALL
40 Prospect St, Cambridge 

Pradžia 3 vai. po pietų
Šiame koncerte dalyvaus ir 

kiti solistai. Visus kviečia 
1 Rengėjai

v

X'"'' ' \ ,


